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Under høsten 2015 og våren 2016 har Arbeids-
departementet brukt Agenda Kaupang for å utrede  
tolketjenesten her i Norge, og her kommer det frem 
kritikk mot NAV. I august kom tilbakemeldingen fra 
Arbeids- og velferdsdirektoratet, en del informasjon 
rundt dette har allerede kommet ut gjennom deafnet.
no og ellers på sosiale medier. Men hva betyr dette her 
for oss egentlig? Jeg tenker nå på hvordan det vil bli om 
20 år hvis tilbakemeldingen og andre kommentarer fra 
Arbeids- og velferdsdirektoratet generelt blir tatt i bruk. 
Hvordan tror du det da ville blitt om 20 år? La oss nå 
drømme en underlig drøm:

Kari er døv og anser seg selv som funksjonshemmet. 
Hun får mye bistand rundt sitt kommunikasjonsbehov, 
og den får hun av NAV. Hun har som regel en rådgiver, 
som mestrer både norsk og tegnspråk, for å få henne til 
å klare seg gjennom hverdagen som døv. Hun har ikke 
en fast rådgiver, men hun får alltid en rådgiver som 
har kjennskap til hennes bakgrunn, funksjonshem-
ming og behov for tilrettelegging. Heldigvis har NAV 
mye informasjon om henne, slik at det er lettere for en 
rådgiver å følge henne opp ved å lese om henne.

Tolketjenesten er historie. Tolkeyrket forsvant. De som 
jobbet som tegnspråktolk, jobber nå som rådgivere for 
døve og hørselshemmede. Rådgivere har god kjennskap til 
ulike virkemidler hos NAV, og har plikt til å bistå med å 
iverksette ulike tiltak om de ser behov for det.

Noen ganger har Kari opplevd at en rådgiver har tatt 
beslutning på vegne av henne. Hun har også opplevd at 
hun ikke har fått ytre sine meninger fordi en rådgiver 
mener at det ikke passet seg. Under studiene hadde hun 
en rådgiver som oppsummerte for henne hva foredrags-
holderen sa.

Døve og hørselshemmede er ikke myndige. De må ha en 
rådgiver rundt seg gjennom utdanningen og i arbeidslivet. 

Kari er svært ensom når hun er med familien sin. Hun 
får en rådgiver med seg bare når det gjelder utdanning 
og arbeidsliv. Noen ganger er hun svært heldig når en 
rådgiver vil jobbe gratis bare fordi rådgiveren synes 
synd på henne. Moren til Kari sliter veldig med rådgi-
verne, fordi hun opplever stadig vekk at Kari blir styrt 
av rådgivere. Rådgivere er jo på noen områder omsorgs-
personer for Kari.

NAV har kun ansvar for tilrettelegging rundt utdanning 
og arbeidsliv. Fritiden til døve og hørselshemmede har de 
ingen ansvar for. Døve og hørselshemmede får ikke delta 
i storsamfunnet, og har mistet retten til å stemme ved valg.

Norsk tegnspråk er helt fremmed for Kari. Selvsagt 
kan hun norsk tegnspråk, men hun kjenner ikke til 
det som et selvstendig og fullverdig språk. For henne 
handler det om et middel for å nå kommunikasjon med 
andre - hørende. Hun vet helt klart at hun er døv som 
funksjonshemmet, og ikke som språklig og kulturell 
minoritet. 

Tegnspråkrådgiverstillingen hos Språkrådet forsvant. 
Norsk tegnspråk er ikke lenger  sett som et selvstendig 
språk. Tegnspråk er nå blitt sett som et middel og et 
 verktøy for kommunikasjon.

Men det er en ting Kari er svært glad i, og det er å møte 
eldre døve. Fordi de pleier å fortelle om sine dager hvor 
de var myndige, hadde stemmerett, og det aller viktig-
ste – det fantes tolker da.

Ett NAV – til beste for brukerne … 
Du må ikke sove. 
Jeg våknet en natt av en underlig drøm. 
Jeg tenkte: Nå er det noget som hender. 
Vår tid er forbi. Tolketjenesten brenner!

Heldigvis har det ikke skjedd – ennå. Norges Døvefor-
bund trenger deg. Vær med og kjemp sammen med oss!

Ett NAV - til beste  
for brukerne

Maren Oriola
styremedlem i Norges Døveforbund

LEDER
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Nytt fra 
Norges Døveforbund

Norges Døveforbund skal lage nye håndalfabetetskort som fi-
nansieres med midler fra ExtraStiftelsen. Er DU illustratøren til 
Norges Døveforbunds nye håndalfabetskort? Eller kjenner du 
noen som kan tenke seg det oppdraget? Honorar etter avtale.
For spørsmål ta kontakt med prosjektleder Eva Skovli eller send 
navn, kontaktdetaljer og en prøveillustrasjon innen 5. oktober 
til eva@doveforbundet.no.

Den nye oppvekstkonsulenten 
har startet i NDF
Tove Fredrikke Bergh er startet i stillingen som oppvekstkonsu-
lent fra 1. september 2016. Hun vil jobbe for gode samspill med 
politiske- og offentlige institusjoner, lede prosjektet Tegnspråk-
barnehage for alle sammen med en prosjektmedarbeider, og 
veilede foreldre som har døve og hørselshemmede barn i forhold 
til barnehage og skole. Bergh er utdannet advokat og  har bety-
delig kompetanse blant annet innen barnevern.

Første forbundsstyremøte  
i september!
Det nye forbundsstyret hadde sitt første forbundsmøte i Oslo 
2.-3. september 2016. Det var flere saker på agendaen, blant 
annet tolkesaken. I forbindelse med en rapport fra NAV, der 
de anbefaler at tolketjenesten har en tettere integrering med 
hjelpemiddelsentralene, og der det kommer frem at tolkene 
brukes som rådgivere og omsorgspersoner for døve, så mener 
Norges Døveforbund at NAV rett og slett raserer tolketjenes-
ten. De krenker døve som likeverdige samfunnsborgere, og 
dette er et brudd på menneskerettigheter. Du kan lese mer 
om tolkesaken i dette bladet på side 9, i neste nummer vil det 
komme en større omtalelse om samme sak.
Forbundsstyret diskuterte også nødmeldingstjenesten. Det er 
nå foreslått en nødmeldingsordning via SMS-funksjon, noe 
Norges Døveforbund mener er uholdbart av flere årsaker, den 
største årsaken er at teknologien har utviklet seg i en retning 
der app-funksjoner er mer og mer vanlig. Det bør derfor hel-
ler satses på en app, som for eksempel SmartHelp, der man 
raskt kan navigere hvor man er og at man på forhånd kan 
registrere personlige opplysninger som gjør at de ganske raskt 
kan finne ut hvem det gjelder (denne saken er fordypet på 
side 5).
Grasrotarbeidet er viktig for forbundsstyret, styret fortsetter 
med den ordningen der det er representanter i forskjellige 
utvalg: 
Arbeidsutvalget: Bjørn Stensvoll, Seniorutvalget: Nina 
Hauge, Tolkutvalget: Maren Oriola, Foreldre- og oppvekst-
utvalget: Per Gunnar Johnsen, Koda-utvalget: Maren Oriola 
Vi ønsker også å fortsette samarbeidet med lokale døvefore-
ninger, det vil bli sendt eget infoskriv om hvem vil fungere 
som kontaktperson for døveforeninger. 
Tidligere har forbundsstyret alltid invitert en representat fra 
NDFU til å delta på forbundsstyremøter som observatør, 
landsmøtet i mai 2016 vedtok at NDFU nå har en fast re-
presentant med stemmerett i forbundsstyret! Forbundsstyret 
ønsker NDFU velkommen til oss, og vi ser det som et viktig 
skritt videre for et sterkere samarbeidsforhold mellom NDF 
og NDFU. 
Som kjent for de fleste ble det på landsmøtet et vedtak på å 
utsette godkjennelse av handlingsplanen for perioden 2016-
2019 til neste år. Det er nå opprettet en arbeidsgruppe som 
jobber videre med et utkast til handlingsplanen. Forslag til 
utkastet skal legges frem for forbundsstyret på neste møte 
26.-27. november. 
Det er en spennende tid foran oss, og vi gleder oss til å brette 
ermene sammen med dere, og til et godt samarbeid med dø-
veforeningene, staben i Norges døveforbund, NDFU og våre 
samarbeidspartnere! 
Beste hilsen Hedvig Sinnes

Illustratør søkes!
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Nytt fra Norges Døveforbund

Ny bokutgivelse fra Norges Døveforbund og Helge Herland, 
boken lanseres i midten av september.
«10 ulike personer - døve, hørselshemmede, døvblinde og 
døvblitte står fram med sine historier om hvordan det er å leve 
i dagens samfunn. Boka inneholder også faktaopplysninger om 
tegnspråk, døveorganisasjonen, tolketjenesten og mer.»
Deltakere i boka er Arne Lundqvist, Daniel Mosti, Lubna 
Mehdi, Maren Oriola, Birgit Hagerupsen, Toralf Ringsø, Nora 
Føyen, Martin Berhovde, Karen Margrethe Engja og Helge 
Herland selv. Boka vil være til salgs fra Norges Døveforbund og 
i de fleste døveforeningene, 250 kr og er på 228 sider. Ta kon-
takt med din døveforening hvis du vil kjøpe boka derfra. Boken 
er finansert av ExtraStiftelsen.

Nødmeldingstjenesten ser ut til å komme 
- 15 år for sent!
Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) gikk ut med 
nyheten om at de holder på å utvikle en nødmeldingstjeneste 
på SMS for døve og hørselshemmede. Noe som er flott, hvis det 
hadde kommet på plass for 15 år siden. Et system som burde ha 
kommet på plass for lenge siden, og nyheten i 2016 skulle heller 
være en app-funkjson som alle kan bruke til å varsle nød.
TV2 gikk ut med nyheten først med flere faktafeil som NDF 
har reagert på, NDF har sendt brev til justis- og beredskapsmi-
nisteren Anders Amundsen og informert om faktafeilen samt 
ble det uttrykket at det er ønskelig med app-funkjson og ikke 
SMS-funksjon. Beskjed om faktafeil ble også sendt til TV2.
AMK som ville ta i bruk SmartHelp har nå bakket ut og sagt 
at de kommer til avvente med å sette SmartHelp inn i systemet, 
da tidspunktet ikke er helt riktig. NDF er ikke overrasket over 
dette, og har forståelse for denne avgjørelsen, men NDF står 
fremdeles på sitt om å støtte en innførelse av for eksempel ap-
pen SmartHelp, eller en annen app med liknende funksjon.

NDFs KODA-utvalg
Siv Fosshaug, leder av KODA-utvalget

KODA-barn er en stor gruppe som ikke har fått mye oppmerk-
somhet når det gjelder rettigheter til språkopplæring. I to år 
har en arbeidsgruppe sett på behovet for tegnspråkopplæring 
for KODA-barn, og i januar 2016 opprettet NDF et utvalg som 
skal jobbe for å fremme rettigheter til tegnspråkopplæring for 
hørende barn av døve foreldre. 
I prinsippet finnes det ingen tegnspråktilbud for KODA-barn, 
annet enn leir og foreldrekurs på Ål. Dette er gode tilbud, men 
det er dessverre ikke alle som har mulighet for å delta og det er 
heller ikke noen systematikk i tegnspråkopplæringen. De som 
er med ser nytten, og de som ikke er der vet kanskje ikke hva de 
går glipp av.  
Mange lurer kanskje på om det er behov for tegnspråkopplæ-
ring for denne gruppen. Vi mener det er det. Tegnspråkferdig-
hetene blant KODA-barn varierer, og det er ingen selvfølge at 
de blir flytende i tegnspråk. Flere foreldre opplever at barnas 
tegnspråkutvikling sakker akterut når barna begynner med 
talespråk. Dette gjør at kommunikasjonen hjemme kan bli 
utfordrende, og misforståelser kan oppstå. Barnet opplever 
frustrasjon når foreldrene ikke oppfatter alt og det kan skje 
at de velger å ikke fortelle mye hjemme. Foreldre skal være 
foreldre som skal oppdra sine barn, de skal ikke være tegnsprå-
klærere. Retten til tegnspråkopplæring er viktig for å skape god 
og flytende kommunikasjon hjemme og for å bygge opp barnets 
selvfølelse på det å være tospråklig og ha døve foreldre. Opp-
læringen kan være med på å bygge opp gode relasjoner mellom 
barn og foreldre som skal vare livet ut. 
Dette er primært et språkpolitisk arbeid og hovedfokuset til 
KODA-utvalget er å kjempe for at KODA-barn skal få rett til 
tegnspråkopplæring fra barnehage til videregående skole på lik 
linje som barn av samiske foreldre per i dag får. 
Venstre-representantene Iselin Nybø og Trine Skei Grande 
fremmet et Dokumet 8 forslag om norsk tegnspråk, hvor 
hørende barn av døve foreldre ble nevnt spesielt. Dette synes vi 
er positivt og viser at vi har kommet et lite stykke på veien med 
å få anerkjennelse for kampen for at KODA-barn skal få sine 
språklige rettigheter oppfylt. 
Medlemmene i KODA-utvalget er: Siv Fosshaug (leder), Kjetil 
Skarpeid (nestleder), Maren Oriola (referent), Anne Kari Ham-
mer, Ulf Nagel og Martin Skinnes. I tillegg til døve foreldre har 
vi fagfolk med i utvalget, det er Torill Ringsø (tidligere leder i 
CODA-Norge), Sonja Myhre Holten (Språkrådet), Anne-Mette 
Volsing Dahl (Rådgivingskontoret for syn og hørsel) og Ann 
Kristin Malmquist (Ål folkehøyskole og kurssenter for døve).

10 døve og hørsels- 
hemmede forteller
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Norge rundt

En historisk hendelse
Maren Oriola, prosjektleder 
«Døv tolk»-prosjektet, Oslo 
Døveforening sender inn 
denne teksten:
Døves Tidsskrift, akkurat 
som alle andre blad, har et 
historisk perspektiv. I mange 
år fremover kommer døve og 
hørselshemmede til å lete et-
ter informasjon og eventuelt 
finne kilder gjennom ulike 
numre av Døves Tidsskrift. 
Døves Tidsskrift var, er og 
vil alltid være et viktig med-
lemsblad for døvesamfunnet 

her i Norge. I dag er det folk som sitter og skanner de eldre 
utgavene til Døves Tidsskrift for å digitalisere dem. 
Vi benytter derfor anledningen til å få trykket en av Norges 
historiske hendelser i Døves Tidsskrift, nemlig døve tolker i 
Norge. Samtidig ønsker vi å understreke at dette ikke er første 
gang en døv har jobbet som tolk i Norge, spørsmålet handler 
mer om hvordan vi kan finne informasjon om dette.
Under turneen med Arkady Belezovksy, foredrag om døv tolk, 
som foregikk i vår hadde vi flere døve som stilte opp som tegn-
språktolk og fikk betalt som tolk. Her er oversikten: 
Bodø, 18.05.2016 – Maren Oriola
Trondheim, 19.05.2016 – Siv Mittet og Maren Oriola
Ålesund, 20.05.2016 – Tove Glomset, Helle Christensen, Rolf 

Inge Otterdal og Maren Oriola
Oslo, 21.05.2016 – Paal Richard Peterson, Hilde Haualand og 

Maren Oriola
Porsgrunn, 23.05.2016 – Pål Winge og Maren Oriola
Stavanger, 23.05.2016 – Hanne Kvitvær, Jannicke Kvitvær, 

Håkon Bollestad og Maren Oriola
Bergen, 25.05.2016 – Kristin Våge og Maren Oriola

Kaken ble laget av Rolf Inge Otterdal og  
servert i Møre og Romsdal Døveforening.

Nytt Prosjekt: Rådgivningskontor 
for døve/ hørselshemmede  
i Hedmark og Oppland 

Innlandet Døveforening har i samråd 
med Norges Døveforbund søkt Extra-
Stiftelsen og fått midler til et 2 årig 
prosjekt for å utrede muligheten for 
etablering av et interkommunalt rådgiv-
ningskontor for døve/ hørselshemmede i 
Innlandet. 
Unn Syrrist Østby er nå engasjert som 
prosjektleder i 50 % stilling. Hun er 
hørende og utdannet tegnspråk tolk. 

Unn vil samarbeide med både NDF og IDF gjennom prosjekt-
perioden. Hun vil delta noe på medlemsmøter og ellers andre 
arenaer for å høre hvilke behov døve har i forhold til rådgiv-
ningstjenester. Alle kommuner i Hedmark og Oppland skal 
kontaktes og informeres om prosjektet. Videre vil ulike sam-
arbeidspartnere som NAV, hjelpemiddelsentralene, Hedmark 
og Oppland fylkeskommuner og lokale politikere være sentrale 
samarbeidspartnere for å oppnå en interkommunal interesse og 
engasjement rundt etablering av rådgivningstjenesten. 

Ny motorsykkelklubb for tegnspråklige
Deaf Biker Viking (DBV)  ble 
opprettet 5. mars. En tegnspråklig 
motorsykkelklubb som er åpen for 
alle som har en motorsykkel, samme 
hvilket merke, målet for DBV er å ha 
et tegnspråklig felleskap over interes-
sen for mc, samt sosiale samvær på 
tegnspråk. DBV har god kontakt 
med Deaf Biker Europa og Deaf 

Biker Germany. Mc-klubben er åpen for både herrer og damer.  
Er du kanskje interessert, eller vet du om noen som er interes-
sert i å være medlem hos oss? Ta kontakt med mc-klubbens 
leder Marko Hagerupsen pr fb-mail eller mail: deafmaus@
googlemail.com

Teater Eureka i Trondheim legges på is
Fra og med 2017 skal Teater Eureka legges ned på is, årsaken 
er manglende vikar for Thomas Johannessen. Thomas skal i en 
periode jobbe hos teater Manu og flytter fra Trondheim for å bo 
i Oslo den perioden. Det er usikkert om og når Teater Eureka 
skal starte opp igjen.

Stemmetolk i Døvekirken kuttet ned 
av biskop Ole Christian Kvarme
Tromsø Døveforening og Døves Fylkeslag Troms sendte i 
sommer et brev til Ole Christian Kvarme, biskopen for døves 
menighet i Norge. I brevet fremgår det frustrasjon i Troms 
fylke over bestemmelsen om å ikke stemmetolke gudstjenes-
tene i Tromsø Døvekirke. Det fortelles at før døvekirken kom 
til Tromsø så var døve kirkegjengere utenfor fellesskapet med 
familie og venner fordi de ikke fikk ta del av gudstjenestene og 
kirkens aktiveter på samme måte.
Da døvekirken kom, med en døv døveprest og stemmetolking 
under gudstjenestene så kunne alle få med seg kirkens budskap 
på samme vilkår, nå er det slik at hørende familiemedlemmer 
og venner er blitt satt utenfor fordi stemmetolkingen i kirken er 
blitt kuttet. Tromsø Døveforening og Troms Døves Fylkeslag 
stiller spørsmål i brevet om hva de kan gjøre for å få den gamle 
ordningen tilbake med stemmetolkede gudstjenester.

Nedre Gausen skole er fortsatt til salgs
Det kom et lavere bud  på eiendommen, et bud på 10 millioner 
kroner. Dette budet  ble avslått av Statsbygg. Megleren infor-
merer at de er i gang med runde nummer to som har budfrist 
10. oktober, prisantydningen er fortsatt 20 millioner.
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Norge rundt

Hvert annet år inviterer Norsk Døvehis-
torisk Selskap (NDHS) til seminar med 
foredrag om temaer fra døvehistorien. 

Det har et dobbelt mål: 
1. Å oppfordre/stimulere (helst døve) til 

å utarbeide foredrag, altså arbeide med 
aktuelt stoff og så framføre foredrag. 

2. At døve med spesiell interesse for 
døvehistorie kan samles til fellesskap 
en langhelg og inspirere hverandre til 
fortsatt aktivitet. 

Disse seminarene avsluttes med årsmøte 
i NDHS og historisk vandring, som er 
åpen for alle og gjør deltakerne kjent med 
døvehistoriske steder i byen og omegnen.
Selve seminaret har vært begrenset til 
rundt 20 deltakere, av økonomiske grun-
ner, men de som framfører foredragene 
har senere mulighet for å gjenta disse 
andre steder, i døveforeninger o.a.

NDF Stavanger sto denne gang som 
teknisk arrangør og seminaret ble holdt i 
døvesenterets lokaler, der frivillige med-
lemmer sørget for at alle fikk frukt, kaffe, 
te, brus/vann, lunsj og middag.

Døvehistorisk seminar i Stavanger 2.-4. sept. 2016

Bak fra venstre: Geir Åge Sinnes, Jon Martin Brauti, Irene Korstad, Einar Dahle, Lorents Ness, Håkon Bollestad, Jim Vold, Arvid Støyva, Edvard Strand, 
Geir Brodal, Marit Gjedrem, Arne Olav Løvik, Marta Sander, Thorbjørn Johan Sander, Rune Anda, Eli Raanes og Georg Bjerkli.Foran fra venstre: 
Trine Austbø, Britt Jøsang, Signe Bekkvik, Heidi Ovesen, Bengt Fjellaker, Grete Sele, Gunhild Pedersen og Aud Røstad. Foto: Vilhjalmur G. Vilhjalmsson.

Som vanlig bød seminaret på interessante 
foredragstemaer. Alle foredragene fra de 
to siste seminarene er tatt opp på video. 
Denne gangen var det følgende tema: 
* Historien om "Døves Hus i Stavanger" 

ved Hanne Kvitvær
* Den døve tegneren i Stavanger Aftenblad, 

Henry Imsland" ved Thorbjørn Johan 
Sander.

* Fra bestyrerinde på Lille Bloksbjerg til 
rektor på Nedre Gausen, ved Jim Vold 
(han presenterte alle bestyrer gjennom 
tidene).

* Utvikling av gester og tegn i en familie i 
Nord-Norge på 1950-tallet, ved Georg 
Bjerkli og Eli Raanes. Det handlet om 
Georg Bjerkli sin barndom og kommu-
nikasjon med familien på et sted "der 
ingen skulle tru at nokon kunne bu", 
- og med tester og tegn som Georg selv 
laget i sin barndom, og som fungerte.

* Olaf Hassel, norsk døv med sitt navn på 
stjernehimmelen, ved Rune Anda.

* Vår kamp for Norsk Døvemuseum, ved 
Thorbjørn Johan Sander.

* Skal vi la døvehistorien bli glemt?, ved 
Rune Anda - som innledning til disku-
sjon.

Det er leit at foredragene ikke var kunn-
gjort på forhånd slik at lokalbefolkningen 
i Stavanger kunne komme og følge med, 
mot en liten deltakeravgift. Det skal det 
bli gjort i Trondheim når neste seminar 
gjennomføres i 2018. Men døveforenin-
gene må selvsagt vurdere å invitere noen 
som er nevnt her!

Under seminaret skjedde det noe 
morsomt: Jim Vold holdt foredrag om 
tidligere bestyrer på døveskolen i Holme-
strand, blant annet den første bestyrerin-
nen; Hedevig Rosing (1827-1913). Jon 
Martin Brauti fortalte om den kjente 
døve kunstløperen Carl Werner. Det ble 
oppdaget at de to "krysset" hverandre: 
Hedevig Rosing var leieboer i huset i 
Briskebyveien 20 som Carl Werners far 
Johan Werner eide fram til 1897! (Huset 
ble revet i 1952. Plassen ligger i dag i Lal-
lakroken 1.)

Årsmøtet søndag 4. sept. ble fint gjen-
nomført. Styret ble gjenvalgt: Signe Bek-
kevik, leder. Thorbjørn Johan Sander, 
sekretær. Arvid Støyva, kasserer.

Ref. Rune Anda.
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Verden rundt

Finland ratifisert FNs CRDP i juni 2016
Finland har etter lang tid endelig ratifisert konvensjonen om 
rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). 
10. juni 2016 trådte konvensjonen i kraft i Finland. Systemet 
med ratifisering av konvensjoner er ulikt fra land til land. I Fin-
land ble CRPD underskrevet av det finske Stortinget allerede i 
2007. I fjor ble den godkjent, men deretter har én bare ventet 
på lover som er tilpasset konvensjonen. Finske Liisa Kauppinen 
var WFDs saksbehandler under arbeidet med FN ś CRPD, hun 
fikk i 2013 FNs menneskerettigheters pris for blant annet dette 
arbeidet. Det er derfor spesielt for det finske døveforbundet å 
endelig ha fått denne konvensjonen på plass i Finland – skriver 
det finske døveforbundet på hjemmesiden deres. 

Den Internasjonale Døveuken!
Den årlige internasjonale 
døveuken som er siste uken i 
september går av stabelen i år 
som i fjor og alle årene før det. 
I år er datoen for uken 19.-25. 
september. Dette er en uke der 
døve og hørselshemmede verden 
over markerer det samme mot-
toet på sosiale medier. Døvefo-
reningene har muligheten til å 
markere mottoet på Døves Dag 
på lokalt nivå. Norge markerer 
Døves Dag den siste lørdagen 
eller søndagen i september, ta 

kontakt med ditt lokallag dersom du vil bidra med noe under 
Døves Dag i din by.

Tidligere forbundsleder i WFD,  
Yerker Andersson har gått bort
Svenske Dr. Yerker Andersson sovnet inn den 18 juli 2016 
i en alder av 86 år. Andersson er født og oppvokst i Sverige, 
han flyttet til USA for å studere på Gallaudet University, han 
studerte videre ved et annet universitet,  og senere tok han 
doktorandutdannelse og jobbet som professor i sosiologi på 
Gallaudet. Han har bodd i USA hele hans voksne liv.
Andersson var den første nordiske forbundsleder i WFD, pe-
rioden 1975-83, og den første døve personen som talte på FNS 
generalforsamling i 1992.

Sveriges forbundsleder  
er blitt generalsekretær
Sveriges Døves Riksforbund (SDR) har gjennomgått store 
omorganiseringer i forbundet gjennom en lengre periode. Av 
økonomiske årsaker har de måttet kutte ned på forbundets 
bemanning, i samme tidsrom gikk generalsekretæreren, Stig 
Kjellberg, av med pensjon. 
I juli fortalte SDR at den nye generalsekretæreren nå er Hanna 
Sejlitz. Hun har nå gått av som forbundsleder for å starte i den 
nye stillingen. Henrik Sundqvist som er forbundets nestleder er 
nå forbundsleder frem til SDRs landsmøte i 2017.

Døv mann skutt av politiet i USA
Døve Daniel Harris på 29 år ble skutt og drept av politiet i 
USA. Daniel kjørte for fort og politiet fulgte etter ham i en 13 
kilometers biljakt, Daniel stoppet ikke bilen før han var kom-
met hjem. Da han stoppet bilen, kjørte politibilen inn i Daniels 
bil for å sperre Daniel dersom han ville forsøke å rømme. 
Vitner forteller til amerikanske medier at da Daniel gikk ut av 
bilen prøvde han å si noe på tegnspråk, politiet oppfattet det 
som en trussel og skjøt ned føreren. Han ble drept på stedet. 
Daniel var ubevæpnet og ble dermed skutt uten grunnlag, 
politimannen som skjøt offeret er nå suspendert mens saken 
etterforskes.

Daniel Harris´ familie har startet en pengeinnsamling via inter-
nett for å dekke utgiftene til begravelsen, og om det blir penger 
til overs skal de brukes til å opprette en stiftelse i Daniels navn 
for å gi amerikanske politibetjenter kunnskap om døve.

WFDs går ut med dette mottoet i år: With Sign Language, 
I am Equal! Direkte oversatt til norsk: Med tegnspråk er jeg 
likestilt!

Nøkkelordene for årets markering er døveidentitet, døve barns 
rett til tilgang på tegnspråk fra fødselen av, tegnspråk som et li-
kestilt språk, tilgjengelighet, like rettigheter til jobbmuligheter, 
tospråklig utdannelse og lik deltakelse i samfunnet. Materialet 
er sendt ut til hele verden, og WFD håper mange som mulig 
markerer denne uken sammen med WFD.

Vi går stadig gjennom mottakerlisten av Døves 
Tidsskrift. Vi skal gjøre det slik at hver familie 
som bor i samme husstand får kun en utgave 
av bladet. Dersom din familie likevel ønsker 
flere utgaver av bladet, ta kontakt med med-
lem@doveforbundet.no.

Har du byttet e-postadresse den siste tiden? 
Husk å ta kontakt med medlem@doveforbun-
det.no for å gi beskjed om ny e-postadresse. 

Døves Tidsskrift
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I fjor bestilte arbeid- og sosial-
departementet en utredning 
av den norske tolketjenesten i 
NAV. Utredningen ble offentlig-
gjort i mars i år. NDF er enige i 
mange punkter i utredningen 
da utredningen bekrefter det vi 
allerede vet om tolketjenestens 
ledelse. NDF har gått ut med en 
uttalelse om at NDF er enige i 
de gode forslagene som er kom-
met frem i utredningen. 

Forslag på løsninger som kan 
bidra til en bedre tolketjeneste 
i Norge: et av utredningens 
konklusjoner som NDF er sterk 
enig i er at det kommer frem 
at tolketjenesten skal tas ut 
fra hjelpemiddel og tilretteleg-
gingsområdet i NAV.

Men NAV ved Hjelpemidler og 
tilrettelegging, samt ledelsen i 
Arbeids- og velferdsdirektoratet 
velger å se bort fra de gode for-
slagene til hvordan tolketjenes-
ten kan bli bedre. NDF opplever 
at NAV og Arbeids- og velferds-
direktoratet ikke følger de poli-
tiske føringene som Stortinget 
har laget om tolketjenesten.

I august har det kommet fram 
dokumenter der NAV Hjelpe-
middel og tilrettelegging har 
utarbeidet et svar til tolke-
utredningen, svaret fra NAV 
bekrefter at NAV-ledelsen er 
uvitende om premissene for 
tolketjenesten. 

NDF sitter med det inntrykket 
at NAV er mest interessert i å 
omdefinere tolketjenesten for 
å stå fritt til å bruke tolkeres-

NAV raserer tolketjenesten!

Vi er mange som kjenner til at det 
lenge har vært stor frustrasjon blant 
brukere og tolker på grunn av mangel på 
utvikling, styring og ledelse av tolketjenesten 
i NAV, samt mangelen på brukermedvirkning. 
Brukermedvirkning fra blant andre Norges Døveforbund

sursene som de selv vil, dette er 
i strid med Stortingets mange 
vedtak rundt etablering og 
styrking av tolketjenesten. 

NAV har her gitt inntrykk av at 
de ser på tegnspråktolker som 
omsorgspersoner og rådgi-
vere med fokus på at tolkene 
er hjelpeapparat for døve og 
hørselshemmede brukere. De 
ser ikke på tegnspråktolker som 
profesjonelle tegnspråktolker. 

Blant annet svarer NAV på 
rapporten med å anbefale å 
integrere tolketjenesten enda 
sterkere i hjelpemiddelsentra-
lene og omdefinere tolketjenes-
tens formål uten å ha snakket 
med verken profesjonsutøverne 
eller brukerne av tjenesten.

NDF er sjokkert over NAVs 
framferd. Samt er NDF frustrer-
te over Arbeids- og sosialdepar-
tementets ansvarsfraskrivelse, 
når de fullstendig overlater 
oppfølgingen av en sterkt kritisk 
rapport til NAV som også er de 
som får mest kritikk i samme 
rapport.

På bakgrunn av alt dette har 
NDF gått hardt ut på sosiale 
medier og andre mediekanaler 
mot NAV med å si at NAV rase-
rer tolketjenesten i et forsøk 
på å stoppe en udemokratisk 
prosess, 

Et udemokratisk prosess som er 
et brudd på FN-konvensjonen 
om rettighetene til personer 
med nedsatt funksjonsevne på 
flere fronter fordi:

• De har ikke hørt på oss
• De ser ikke tolker som et 

premiss for tilgjengelighet og 
universell utforming

• De umyndiggjør døve og hør-
selshemmede

• De presser tolkene tilbake til 
førprofesjonell tid, da ymse 
personer skulle ”hjelpe” døve 
i tillegg til å tolke dersom det 
ble behov for det. 

• De tillegger tolker kompe-
tanse de ikke har og forrykker 
det profesjonelle ansvaret

• De bryter med norsk politikk 
for å ivareta og øke statusen 
til norsk tegnspråk

NDFs tolkeutvalg har gått ut 
med at det mulig blir en aksjon, 
men hvordan veien dit blir og 
hva slags aksjoner som skal gjen-
nomføres er ikke helt bestemt. 
En større omtalelse av denne 
saken kommer i neste DT.

Aftenposten 02.09.2016:

Et bilde som gikk rundt på sosiale 
medier som er en tegning på hvor-
dan NAV forvalter tolketjenesten. 
Tegnet av Helene H. Sæle.

En aksjon på sosiale medier

ble satt i gang, mange sendte

inn e-mail til Arbeids- og sosial-

departementet, samt ble hashtaggen

#stoppnav flittig brukt.

Og resultatet ble et møte med NAV-ledelsen. 
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Fra Norges Døveforbund 
deltok Generalsekretær Bjørn 
A. Kristiansen, sentralbord-
ansvarlig og teaterkoordinator 
Elisabeth Frantzen Holte, 
interessepolitisk medarbeider 
Petter Noddeland. Fra Norges 
Døveforbunds Ungdom del-
tok styreleder Sondre Uteng 
Olsen, styremedlem Andrine 
Olgeirsdottir, varamedlem 
Martin Berhovde og ung-
domskonsulent Ellen Østrem. 
Elisabeth og Sondre deltok på 
Arendalsuka fra mandag til 
onsdag, og ble avløst av Ellen 
som ankom torsdag morgen. 

Tirsdag formiddag  var Bjørn 
A. Kristiansen og Sondre U. 
Olsen sammen med Teater 
Manu på teltscenen for å 
gjøre seg klare til å levere et 
godt underholdningstilbud 
til publikum: for å promotere 
tegnspråk og styrke mottoet: 
"Tegnspråk inkluderer". 

Publikum strømmet inn i 
teltet utpå formiddagen, et 
publikum som for det meste 
besto av førskoleelever og 
småbarn.  Åpningen av pro-
grammet ble ledet av Bjørn A. 
Kristiansen som startet med å 
fortelle generelt om NDF og 
hva som deretter skulle skje 
på scenen. På fem skjermer 
som var plassert rundt på 
scenen ble ”Jeg har en drøm” 
fremført av Mira Zuckermann 
og Kjersti Fjeldstad vist frem. 
Deretter kom høydepunktet i 
formiddagens program, som 
var Teater Manus forestilling 

noen få tegn av det norske 
tegnspråket gjennom lynkur-
set.

På NDF og NDFUs stand 
var det hengt opp bannere 
og rollups som tydeliggjorde 
våre organisasjoner og hva vi 
jobber med. Det ble mange 
interessante samtaler med 
fremmede, som gjerne var 
nysgjerrige på hva tegnspråk 
er, på våre kampsaker og 
hvem vi i NDF/NDFU er. 

Tegnspråk inkluderer
på årets Arendalsuke!

Norges viktigste og demokratiske møteplass
På Arendalsuka finner man 200 ulike organisasjoner som har stands, og gjennom hele uken er 
det 400 politiske arrangementer, der alt mulig blir diskutert. Arrangementene er alt fra politiske 
debatter arrangert av ulike politiske partier, uttalelser, forestillinger og arrangementer. Aren-
dalsuka blir å anses som Norges viktigste møteplass mellom ledere i politikk, interesseorgani-
sasjoner og næringsliv. Arrangementet er partipolitisk uavhengig og foregår hvert år i måneden 
august, i år gikk den av stabelen 15.-20. august, og det er åpent for alle som ønsker å delta.

Rem & Ron, den falt i god 
smak hos den yngre delen 
av publikum som fylte teltet 
opp med god latter og godt 
humør.

Under Arendalsuka hadde 
NDF og NDFU et spesielt 
fokus på tegnspråk, og verdien 
av den. Retten til å kunne 
kommunisere på tegnspråk, 
og hvor verdifullt språket er 
for døve og hørselshemmede. 
Samtidig var et av målene å 
vise hvor enkelt det er å lære 

På lynkurset fikk vi besøk av 
blant annet en ansatt fra HLF, 
samt generalsekretæren i 
Frivillig Norge. Gjerne skulle 
vi sett at Erna Solberg også 
deltok. Da hun gikk forbi 
vårt stand på vei til et annet 
program fikk hun med seg et 
brosjyre om NDF med ulike 
tegn, hun fikk tilbud om å 
ta lynkurset i tegnspråk, noe 
som hun ikke hadde tid til på 
grunn av tett program. Vi får 
håpe hun dukker opp på et 
annet lynkurs i tegnspråk ved 
en senere anledning. 

 Å gå rundt den politiske 
gaten for å lokke prominente 
politikere over til lynkurs var 
ikke helt lett, de var ikke så 
synlige under Arendalsuka. 
For det meste var det lokale 
politikere som stod på stand 
i Arendal, og noen av de tok 
turen til lynkurset.

NDF og NDFU jobbet mest 
med å åpne til samtale gjen-
nom brosjyren til NDF, hvor 
vi kunne vise noen enkle 
tegn i det norske tegnspråket, 
og hvis vedkommende var 
interessert i en samtale, ble 
det slått av en prat om alt og 
ingenting. Da fikk vedkom-
mende spørsmål som hva 
de kjenner til om døve og 
hørselshemmede, samt om 
norsk tegnspråk, og underveis 
fikk de mer informasjon fra 
oss. Stort sett gikk folk bare 
forbi standene i Arendalsuka 
men som oftest fikk de utdelt 
NDFs brosjyrer. Kanskje får 

Petter i aksjon med å dele ut brosjyrer.
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de glede av å åpne brosjyren 
hjemme, og kanskje får de 
lært seg et par tre tegn. Til vår 
glede så kom det forbipasse-
rende som tok i mot brosjyre-
ne uten å løfte et øyebryn, og 
som deretter sa: “oi, så kult!” 
når de åpnet brosjyren.

Det ble også tilbrakt tid hos 
andre stand, hvor det ble til 
dialoger med flere interesseor-
ganisasjoner som kan være en 
ressurs for NDF og NDFU i 
fremtiden. Gjennom ming-
ling med de andre standene 
ble det fortalt om NDF og 
stilt spørsmål om erfaringer 
eller ressurser som NDF og 
NDFU kan benytte seg av. 
Arendalsuka består også av 
flere forelesninger og partile-
derdebatter, mange deltok på 
disse forelesningene og debat-
tene. NDF og NDFU hadde 
som et mål å være synlig og 
delta i relevante debatter og 
forelesninger. Blant annet var 
Martin på et seminar i regi av 
NAV, der temaet var - hvor-
dan skape jobblyst? NAV har 
et prosjekt gående som heter 
Jobblyst, hvor unge ansatte 
bruker sosiale medier for å nå 
ut til ungdommer som har falt 
ut fra skolen eller ikke klarer 
å få jobb. 

Bjørn deltok på de fleste 
partiledertalene i regi av de 
ulike politiske partiene, mest 
for å synliggjøre seg med 
tolk på scenen, og å høre hva 
de hadde på hjertet. Det var 
ingen tegnspråkrelaterte ar-
rangementer under Arendals-

endt lynkurs skal kunne si 
«jeg heter navn» «Jeg er xx 
år gammel» og alfabetet. 
Samt fikk deltakerne ulike 
morsomme fakta om norsk 
tegnspråk som for eksempel: 
visste du at en vanlig nord-
mann kan mellom 400-600 
naturlige tegn, og at det finnes 
130 ulike tegnspråk i verden?

Diplom ble delt ut til del-
takere som gjennomførte 
lynkurset i tegnspråk, da med 
brosjyrer og mer informasjon 
om NDF og NDFU. Det sit-
tes igjen med et inntrykk av at 
lynkurset falt i god smak hos 
våre engasjerte deltakere, og at 
dette tenner en liten gnist til å 
lære mer tegnspråk hos små og 
store. Kanskje de en dag kan 
overraske noen i butikken, 
ved å kunne noen få tegn som 
kan gjøre kommunikasjonen 
litt enklere over kassen? Eller 
kanskje noen ender opp på 
tolkestudiet og senere blir 
tegnspråktolker?

Lynkurs i tegnspråk ved standen var en suksess,
veldig populært hos store og små

Gruppebilde av gjengen som var representert ved Arendalsuka,
fra venstre Bjørn, Andrine, Ellen, Martin og Petter.

Elisabeth og Sondre var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Andrine underviser under et av lynkursene i tegnspråk.

uka. Mens partilederdebatten 
som er ukas høydepunkt i 
Arendalsuka ble en skuffelse, 
NDF hadde bestilt tolker 
til arrangementet og det ble 
forventet å se tegnspråktol-
kene på scenen. Det viste seg 
at arrangørene hadde plassert 
tolkene i midten av rommet 
til høyre, noe som skapte en 
unaturlig posisjon for oss da 
vi hadde tolk direkte til høyre 
for oss, og scenen 20 meter 
framfor oss. NDF og NDFU 
har tatt kontakt med Siri 
Antonsen som jobber i NRK 
for tilrettelegging, hun har 
kommet med en beklagelse 
og sagt at det skal bli bedre til 
neste år.

Venstre på besøk
En reporter fra Venstre var 
innom standen til NDF/
NDFU og intervjuet NDFU-
leder Sondre U. Olsen, om 
ungdomsorganisasjonens 
arbeid. Sondre fortalte i in-
tervjuet at NDFU er opptatt 
av å skape møteplass for døve 
og hørselshemmede fra hele 
Norge, siden det i dag er 
mange som bor spredt utover 
landet og går intrigert i lokale 
skoler. ved å skape møteplas-
ser for denne gruppen vil det 
bidra til at enkelte får være 
med andre likepersoner. 

Lynkurs i TS
NDF og NDFU hadde med 
to instruktører Andrine og 
Petter, der begge to under-
viste mange grupper og hadde 
totalt 240 elever. Opplegget 
gikk ut på at deltakere etter 

NDF og NDFUs stand sto i 
Tollbodgaten. Det var svært 
mange forbipasserende, og de 
dyktige frivillige som stod på 
standen var flinke til å dele ut 
brosjyrer fra NDF og NDFU. 
Spesielt NDF-brosjyren falt i 
smak, da det inneholdt bilder 
av ulike tegn – med mottoet 
tegnspråk er i vinden nå!  Vi 
så også at enkelte som fikk 
brosjyren når de gikk forbi 
oss, hevet øyebrynet og et 
øyeblikk kanskje tenkte “tegn-
språk?”, og idet de like etterpå 
fikk øye på banneret vårt: 
Norges Døveforbund, ser vi at 
de gjenkjenner navnet. Dette 
er gode nyheter for oss som er 
frivillige eller jobber i NDF 
og NDFU. 

Tekst satt sammen etter rapport 
fra NDFU.
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Jeg Deler... DT deler informasjon som kanskje kan være nyttig for deg som 
leser av bladet. Alt fra reisebrev til nyheter og kronikker.

Ungdomsutveksling med Tyskland:
Tegnspråkkultur - «The powerfull art of signs»

Av Michael Hoffmann(fra Døvekirken) og Andreas Konrath(fra DAFEG). Foto: Anders Kjøndal

Tegnspråkkultur har sterke uttrykk, går i dybden og har mye 
humor. Det som teller er å være stolte av språket sitt, kulturen 
sin og det å kunne hjelpe seg selv. Selvtilliten vokser når man 
kan kommunisere på sitt språk og å hjelpe andre.
 
Nesten 50 ungdommer brukte den første uken i august på 
Strandheim ved Oslofjorden til å oppdage forskjellige uttrykks-
former av tegnspråkkulturen: Poesi, teater, tegnspråksalmer og 
mye mer. Med hender oppe ble det diskutert, studert og øvd. 
Det er dessverre ikke alle steder tegnspråk virkelig er velkom-
men og blir fremmet, og det er ikke alle døve og hørselshem-
mede ungdommer som har gode muligheter til å oppdage og 
utvikle sitt språk. Visste du at det fortsatt er tyske døveskoler 
der tegnspråk ikke er velkommen? Dette er nok en av grunnene 
til at deltakerne hadde svært forskjellige forutsetninger, men 
sammen og ved å hjelpe hverandre kunne alle vise fram sine fer-
digheter på kveldens scene. Ved siden av alle workshop var det 

også tid for fritidsaktiviteter: fra fotball til kupp, svømming, 
klatring, kano- og kajakkfart til båttur med rutebåten i Oslo-
fjorden. Det var en ting som var viktig: Fellesskap istedenfor å 
være ensom.
 
Særlig det å hjelpe er en viktig del av døve- og tegnspråkkultu-
ren. Dette gjelder ikke bare for å hjelpe hverandre, men også 
overfor andre som trenger hjelp. Derfor var det også tilbud på 
et førstehjelpskurs, slik at det blir enklere å være modig og å yte 
førstehjelp fram til ambulansen kommer. Selv om de tekniske 
hjelpemidlene er forskjellige i Norge og Tyskland, for eksempel 
app eller 3xpowerknappen på nyere androidmobiler. 
 
Spennende var uansett møtet på tvers av grensene til de ulike 
tegnspråk. Selv om tolker var tilstede hele tiden ble de bare 
brukt når det var helt nødvendig. For mange var dette en første 
erfaring i det å kommunisere med brukere av et annet euro-
peisk tegnspråk, og mange oppdaget gjennom dette kjærlig-
heten til - og stoltheten til sitt eget tegnspråk på nytt. Ja, det 
styrker selvtilliten når en kan kommunisere, dele tankene sine 
og hjelpe hverandre.
 
Ungdomsutvekslingen ble organisert av Døvekirken, den tegn-
språklige delen av Den norske kirke, i samarbeid med DAFEG, 
foreningen for evangelisk døvearbeid i Tyskland og støttet 
gjennom EU-programmet Erasmus+. Men det er primært 
deltakerne som vokste utover seg selv og som kunne være stolte 
av det de har fått til da de reiste hjem igjen. Vi takker alle som 
gjorde utvekslingen mulig og håper at vi klarer å få til en ny 
utveksling 5.-13. august 2017 i Eisenach Luthers skoleby ved 
foten av Wartburg, 500 år etter reformasjonens start.
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Har du meninger om noe? Vil du dele dine synspunkter? Ønsker du å ta opp et tema eller vil du gi ros? Send inn ditt syn på 
saken til jannicke.kvitvaer@doveforbundet.no. Innsendte tekster skal være på maks 750 ord. DT forbeholder seg retten til  

å forkorte innlegg, vi trykker ikke tekst som blir sendt til DT anonymt, men du kan være anonym i selve bladet.

Syn på 
saken

Musikk er vanskelig å tolke
Paal Richard Peterson, Leder for NRK Tegnspråk (foto portrettbilde: Anne-Line L. Kirste)

skal få fram innhold, stemning, følelser, 
rytme, rim, gjentakelser, få fram vers-
refreng-vers-refreng, det skal også være en 
gjendiktning som tar vare på bildene fra 
den opprinnelige teksten, og helt sentralt: 
det skal være godt tegnspråk og en god 
formidling. 

Man kan ha litt ulike tilnærminger til 
musikkoversettelse. Noen blant publi-
kum vil mene at det kun er teksten som 
skal formidles, og det er en grei mening å 
ha. Andre ønsker mer fokus på stemning, 
følelse og "groove" i sangen (da beveger vi 
oss litt mer mot såkalt "performance" og 
kanskje mer gjenfortelling enn tolking). 
Her er det umulig å gjøre alle tilfreds. Vi 
må ta noen valg. Og tolken må få gjøre 
sin selvstendige vurdering. Dersom man 
velger å ha en performancetilnærming, 
skal det hele formidles på en mest mulig 
severdig og vakker måte, og da kan det 
hende man er nødt til å frigjøre seg fra 
den opprinnelige teksten. Nettopp fordi 
musikk er mer enn bare teksten. Tolking 
av musikk er også tolking av følelser og 
stemning. 
Det er melodien som ofte skaper disse fø-
lelsene og stemningen hos de som hører. 
Døve oppfatter ikke melodien, samtidig 
som døve gjerne vil få med seg stemnin-

gen og følelsene melodien gir. Hvordan 
kan vi løse dette? Tolken må noen ganger 
"eksperimentere" for å formidle den 
rette stemningen den sangen gir tolken. 
I svenske MGP eksperimenterte en av 
tolkene ved å ta av seg på overkroppen. I 
vår MGP var det Siris tolking av låten til 
Freddy Kalas som var mest eksperimen-
tell ved å fokusere på stemning og følelse 
mer enn direkte tekstoversettelse. 
Vi skal evaluere alt dette når vi nå skal 
jobbe med MGP og annen musikk 
videre. For vi jobber med sangene. I vårt 
arbeid i forkant av MGP, brukte tolkene 
noen ganger 20 timer til forarbeid på 
hver sang. Så hvis publikum ikke er for-
nøyd, er det i hvert fall ikke fordi tolkene 
ikke var forberedt! En grov utregning 
viser at utgiftene til å tolke MGP/MGP 
jr/ESC hos oss utgjør få prosent av vårt 
totale budsjett. 
Niels peker på utvikling av tegnspråkpoesi 
og VV ("visual vernacular") som mulighe-
ter for formidling av musikk til døve. Vi 
er helt enige i at dette er spennende og det 
noe vi ønsker å bruke mer. 

Til slutt: Oppklaring av en mulig liten 
misforståelse. NRK har ikke vært invol-
vert i utviklingen av musikkvideoen til 
Ravi, som innlegget kunne gi inntrykk av. 

Takk til Niels Kris-
tensen som stiller 
spørsmål ved tolking 
av musikk i NRK i 
Døves Tidsskrift i 
sommer. 

Når vi jobber med 
oversettelse og 
tolking generelt, er 

prinsippet klart – det er teksten (innhol-
det) som skal gjengis. Så kommer også 
at formen eller måten innholdet presen-
teres på, skal formidles. Er aktøren glad? 
Sint? Opprørt? Ved programmer som 
"Debatten" og "Dagsrevyen" er dette de 
to elementene som stort sett vektlegges: 
innhold og form. 
Ved musikk blir det vanskeligere, fordi 
nye elementer trer inn: melodi og rytme. 
Melodiene gir stemning og følelser som 
skal formidles til døve som aldri har hørt 
musikk. Og rytmen kan av og til også 
være et innholdselement. Mange hensyn 
å ta!
I NRK Tegnspråk har vi jobbet mye 
med tolking av musikk det siste året. Vi 
har blitt enige om noen grunnleggende 
hensyn. Først og fremst tolker vi musikk 
til de som er helt døve, det vil si de som 
ikke hører musikken i det hele tatt. Vi 

Er du medlem i en seniorgruppe under en døveforening?
Av May Britt Nyløkken

Jeg lurer på hvordan seniorgruppene 
fungerer rundt i Norge?

Hva er aldersgrensen for å være medlem i 
seniorgruppene? Og er seniortreffet åpent 
for alle i ulike aldre?

Jeg har hørt at det er veldig mange eldre 

som ikke er medlem i døveforeningen, 
men som likevel kommer til døveforenin-
gens seniortreff som er gratis. Stemmer 
det at eldre kommer til seniortreffet flere 
ganger, igjen og igjen, uten å være med-
lem i døveforeningen?
Visste du at døveforeningen taper på 
dette?

I Drammen Døveforenings seniorgruppe 
er alle medlem i døveforeningen, senior-
gruppen her har en intern medlemsliste 
for arrangementer som utflukter og 
julebord med mer for seniorgruppen. Jeg 
håper vi kan løfte opp en fin diskusjon 
om dette temaet.
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Jubileumsfest  på Vetland
Opplæring av døve og tunghørte i Oslo Kommune feirer 100-års jubileum i 2016

Er DU “tidligere elev ved   
Ila/ Vetland” så kan du  
melde deg på elektronisk 
innen 29. september 2016  
til:  vetland@ude.oslo.
kommune.no 

Vennligst oppgi navn og 
avgangsåret ditt på Ila/
Vetland. Det er begrenset 
antall plasser så “førstemann 
til mølla-prinsippet” gjelder. 
Plasser bekreftes i uke 40.

Jubileumsfesten skjer på 
Vetland skole og ressurs-
senter for hørselshemmede, 
Vetlands veien 79, Oppsal i 
Oslo, aulaen “Gullsmeden”  
i bygg A. 

Vi ses!

Hilsen jubileumskomiteen 
v/rektor Marit H. Dalbye 

Torsdag 27. oktober 2016 kl. 18.30 – 21.30 inviterer vi  
til en sammenkomst med historie og historier.  
Det blir kulturelle innslag, enkel servering  
og møte med gamle kjente! 

Vetland skole Jubileum_halvside.indd   1 21.06.16   13:56
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I Island samlet det seg cirka 120 perso-
ner, en ny rekord NULs historie, som 
også slår den rekorden Norge tok i 2012 
med cirka 110 personer. En annen ting 
som nå også er med i NULs historiebø-
ker, det er norske Olav. Han deltok på 
leiren for første gang, som hørende har 
han skrevet historie som den første, og 
kanskje den siste hørende deltakeren på 
NUL noensinne.

La oss bli kjent med Olav. Olav Kyle 
Finnesand på 24 år er født og oppvokst i 
Mosterøy utenfor Stavanger, i dag er han 
bosatt i Stavanger. Han er aktiv medlem 
i NDFU og har et år igjen av vervet som 
styremedlem i Stavanger Døves Ung-
domsklubb.

Hva fikk deg til å bli med på 
Nordisk Ungdomsleir?
- Jeg hadde bare lyst. Jeg var nysgjerrig 
på å treffe døve fra andre nordiske land 
og å lære andre nordiske tegnspråk. Jeg 
hadde hørt så mye om NUL, nesten alle 
jeg har truffet i Norge har jo liksom vært 
med på den leiren, og jeg ville oppleve 
den jeg også.

Hva slags forventninger 
hadde du, og hvilke erfarin-
ger sitter du igjen med nå?
- Jeg grugledet meg dagene før avreise. 
Jeg var mest spent på hvordan folk ville 
ta i mot meg på leiren. Jeg sa til meg selv 
at jeg ikke skulle ta så mye plass siden 
dette var et helt ukjent farvann for meg, 
og at jeg bare skulle ta ting som det kom. 

Etter leiren fikk jeg mersmak på felles-
skapet og samholdet som alle deltakerne 
delte. Leiren er en tradisjonssterk kultur, 
og det var flott å få muligheten til å 
oppleve det. 

NUL var en positiv utfordring, jeg klarte 
meg bedre enn forventet, det har nok 
noe å si at jeg hadde flere venner fra 
Stavanger med på leiren.

Opplevde du reaksjoner hos 
andre deltakere på at du som 
hørende deltok i NUL?
- Ja, det var noen som reagerte. Det var 
folk som ikke visste at jeg var hørende 
før etter noen dager, som for eksempel de 
i min gruppe. ”Er du hørende?” spurte 
de etter noen dager. Jeg hadde egentlig 
forventet meg større reaksjoner, men det 
var ingen store reaksjoner – ikke som jeg 
vet om i hvert fall.

Du skrev historie, men vet 
du at det nå kanskje blir et 
strengere regelverk rundt 
tillatelsen av hørende delta-
kere på NUL fremover?  
At det kanskje kan stå i 
 regelverket at det kun er 
 tillatt med maks en hørende 
på slike leir?
- Nei, jeg visste ikke det, men jeg er ikke 
overrasket. Hver gang jeg er på Døve-
senteret (Stavanger) så reagerer jeg med 
en gang når noen der prater talespråk. 
”Hvorfor gjør de det?” tenker jeg, tales-
pråk er et dominerende språk. 
Så jeg ser fordelen med å for eksempel ha 
maks en hørende i NUL, jeg stiller meg 
bak dette.

Olav skrev historie
på Nordisk Ungdomsleir!

av Jannicke B. Kvitvær

Juli 2016 ble Nordisk Ungdomsleir gjennomført i Island, Nordisk Ungdomsleir – som i dag er 
mer kjent under forkortelsen NUL er en 62 år gammel leirtradisjon. Leiren ble for første gang 
arrangert i Norge i 1954. Den har gjennom 62 år blitt arrangert hvert andre år, et arrangement 
som de nordiske ungdomsorganisasjonene bytter på å være vert for.

Olav gir alt for sin gruppe under en av konkurransene på NUL.

Har du fortsatt kontakt med 
noen av de andre deltakerne 
fra de andre nordiske lan-
dene?

Olav forteller at han startet med å lære 
litt tegnspråk høsten 2013. For ham var 
tegnspråk noe helt fremmed, noe som en 
sjelden gang var på barne-tv. Han hadde 
ikke sett så mye tegnspråk ute i samfun-
net, og sier at døve og tegnspråk må bli 
mer synligere ute på gata. Han synes 
tegnspråk er egentlig lett å lære, hvis én 
har folk rundt seg som bruker tegnspråk 
hele tiden. For Olav kom tegnspråk helt 
naturlig, han forteller at han har blitt 
godt tatt i mot av døve, selvfølgelig måtte 
han selv også en del initiativ.

Den norske gruppen under NUL var 
ikke fulltallig, NDFU forteller at de prio-
riterer døve og hørselshemmede medlem-
mer. Døves Nordiske Ungdomsråd som 
står for de nordiske leirhåndbøkene har 
tatt diskusjonen rundt regelverket om 
hvem som får delta på nordiske leirer. På 
barne- og juniorleirene er det åpen for 
deltakelse av KODA-barn, men kun 1 
KODA fra hvert land. Denne endringen 
skjedde for noen år siden.
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I forveien av sommerskolen ble vi tilsendt 
en e-post med ulike stoff som det forven-
tes å leses på forhånd, samt en video som 
varte i nesten to timer. Vi fikk altså et lite 
innblikk på hva vi kunne forvente oss av 
helgen i Kosovo.

Under sommerskolen lærte vi mange 
ting, noen områder kjente vi fra før – 
men nå kunne vi endelig koble sammen 
mellom praksis og teori. Noen områder 
føltes helt nytt for oss, men når vi tenkte 
oss om i ettertid – så var det egentlig ikke 
så nytt likevel. Dette har lenge ligget 
i underbevisheten vår, bare at det ble 
identifisert med navn på ulike begreper 
og teorier.

Vi gikk gjennom fem hovedtemaer på 
sommerskolen; strategier, døv tolk, lov-
festelse knyttet til tolking, handlingsrom 
og traumer. Strategier handler om hvor-
dan en går frem for å kunne gjøre en god 
tolkejobb ved å møte både den hørende 
(ansvarlige) og den døve flyktningen. 
Døv tolk dreier seg om hvor viktig det er 
å ha en døv tolk med under en tolkesitua-
sjon – som en verdi- og betydningsfull 
del av hele tolkesituasjon. Det er noen 
ulikheter mellom lovfestelsen i forbin-
delse med tolking i ulike land, men mye 
av dette er felles fra land til land. 

Tilslutt hadde vi et tema om traume, 
at en tolk kan adaptere (overta) traumet 
til den døve flyktningen, selv om tolken 
ikke selv har opplevd det selv. Det kan 
for eksempel dreie seg om overgrep, krig, 
fluktopplevelsen som den døve flyktnin-
gen fortalte om under en tolkesituasjon. 
Etterveiledning, bearbeidelse og ulike 
metoder for å ikke overta traumaet til 
den døve flyktningen var noe, blant 

annet, som vi i gruppen diskuterte og 
snakket om.

Vi hadde også øvelse, praksis, analyse og 
diskusjon der vi ble delt opp i ulike grup-
per. Vi skulle tolke for en døv flyktning 
(rollespill), og her ble vi utfordret på høyt 
nivå. Det ble også et opptak av det, og 
vi skulle se gjennom opptaket i ettertid 
på hva som kunne forbedres og hva som 
ikke burde gjøres. I denne sammenhen-
gen hadde vi handlingsrom som tema. 
Handlingsrom på engelsk: «Role Space» 
av Peter Llewelyn-Jones (SLI Ltd. UK) 
og Robert Lee (U. of Central Lancashire, 
UK) menes med samhandling under en 
tolkesituasjon: identifikasjon av roller og 
grad av tolkenes beslutningsfrihet. 
På bildet ser dere hvite modelleire, samt 
røde, grønne og lilla trepinner som knyt-
tes fast i midten. Dette er en 3D-modell 
som ble dannet da vi skulle analysere 
vår tolkesituasjon som ble filmet under 
øvelsen. Den blå pinnen representere 
Marens ledelse/styring i forbindelse med 
samhandling under tolkesituasjonen 
(Maren var tolk under øvelsen). Den 
hvite modellen skal puttes til høyre for 
pinnen om en har høy ledelse/styring, og 
til venstre om en har lav ledelse/styring. 
Det var et øyeblikk der Maren hadde høy 
ledelse/styring når hun prøvde å gjøre 
seg forstått for den døve flyktningen, og 
innså tilslutt at hun måtte ha bilder som 
hun kunne vise frem. Hun spurte inter-
vjueren om han kunne hente frem bilder.

Ja, det er ulike plasseringer på den blå 
pinnen underveis i tolkesituasjonen. Den 
grønne pinnen representerer ens delta-
kelse/tilpasning under samhandlingen. 
Venstredelen av den grønne pinnen viser 
at en tilpasser seg til minoriteten, altså 

den døve flyktningen. Høyredelen av den 
grønne pinnen viser at en tilpasser seg til 
majoriteten, altså intervjueren. Som døv 
tolk er det svært vanlig at en tilpasser 
seg til minoriteten, mens den hørende 
tolkekollegaen tilpasser seg til majorite-
ten. Den oransje pinnen handler om ens 
tilstedeværende. Venstredelen forteller 
om deltakere under tolkesituasjon legger 
merke til en, mens høyredelen forteller 
om en er usynlig. Som døv tolk vil en 
nok bli lett lagt merke til, og den hørende 
tolkekollegaen ville ikke blitt like synlig 
som den døve tolken. 

Modellen ble satt sammen når vi analy-
serte filmklippet av vår tolkesituasjon, og 
det var uenigheter blant oss, og ikke bare 
det – modellen forandret seg hele tiden så 
lenge tolkesituasjonen pågikk. I noen øy-
eblikk ledet Maren, mens andre øyeblikk 
styrte den hørende tolkekollegaen. 
Det var lærerikt å analysere hvordan og 
hvorfor dette skjedde under hver del av 
tolkesituasjonen. Hele poenget med dette 
handler helt klart om at det skal skje på 
den døve flyktningens premisser, og at 
kommunikasjon skal flyte mest som mu-
lig mellom alle partene under en tolkesi-
tuasjon. Vi takker for en lærerik helg.

Med EFSLI i Kosovo:
Tolking for døve flyktninger

EFSLI (Europeisk forum for tegnspråk-
tolker) arrangerte en sommerskole om 
tolking for døve innvandrere. 
Kurset ble holdt en helg i juli, i Pristina 
som er hoved staden i Kosovo.

Av Maren Oriola og Niels Kristensen
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St. Olavsrevyen tolkes fredag 11. november i Olavshallen	  
St. Olavs Revylag er tilbake med ny sykehusrevy! Tegnspråktolket forestilling fredag 11.nov. Tolken 
vil stå på høyre side sett fra salen. Kjøp billetter på www.olavshallen.no, søk på St Olavsrevyen 2016. 

NB: Bestill i god tid om du vil sikre deg god plass i forhold til tolkens plassering! 

I 17 år har sykehusrevyen vært en mulighet for 
sykehusets ansatte til å «si i fra» uten å gå 
tjenestevei.  
Revylaget har fulgt og kommentert livet på og rundt 
sykehuset: «Blir det nytt sykehus?», «Hvor?», «Det 
kan da ikke bygges der!?», ventelister, byggekaos, 
«Spare, spare, spare!», «Kor e hovedinngangen?» og 
«Det her går aaaldri bra…» 

	  	  
	  	  
Are	  Kalvø	  showet	  blir	  tegnspråktolket	  
23.nov.	  2016	  på	  Det	  Norske	  Teater.	  
«Visste	  du	  at	  vi	  nyttar	  om	  lag	  tre	  og	  eit	  halvt	  år	  av	  liva	  
våre	  til	  å	  pusse	  tennene	  og	  stelle	  oss?	  At	  vi	  søv	  i	  
gjennomsnittleg	  27	  år?	  Ser	  på	  TV	  og	  er	  på	  nett	  i	  10	  år?	  
Ikkje	  det?	  Are	  Kalvø	  har	  saumfare	  tala	  i	  Statistisk	  
Sentralbyrås	  Tidsbrukundersøking	  frå	  2012,	  og	  funne	  
fram	  til	  dei	  raraste	  ting	  vi	  bruker	  utruleg	  mykje	  tid	  på.»	  
	  
	  
	  

	  PUTTI	  –	  PLUTTI	  –	  POTT	  	  
blir	  tegnspråktolket	  i:	  	  	  
Stavanger	  20.nov.2016	  kl.15.30	  
Sandefjord	  14.des.2016	  kl.19.00	  
Oslo	  Spektrum	  17.des.	  2016	  kl.	  18.00	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	   	   Reisen	  til	  julestjernen	  	  
	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  blir	  tegnspråktolket	  9.des.2016	  	  
	  	   	   	   	  kl.16.00	  på	  Nationaltheatret	  i	  Oslo.	  
	  	  

	  	  
	  

Mer	  info	  rundt	  billettbestilling	  kommer	  snart	  .	  Følg	  med	  på	  
NDFs	  FB	  og	  Deafnet.	  Vi	  ønsker	  dere	  alle	  en	  fin	  
teateropplevelse.	  Har	  dere	  tilbakemeldinger	  med	  tanker	  
rundt	  tegnspråktolket	  teater?	  Hjertelig	  velkommen	  til	  å	  sende	  
en	  email	  til	  teater@doveforbundet.no.	  	  
Det	  kan	  jo	  alltids	  bli	  bedre!	  
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Colin Allen er nåværende forbundsleder for Verdens Døvefor-
bund (WFD), han er også styreleder i det internasjonale handi-
kappsamarbeidet (IDA). 21-23 oktober kommer han til Norge 
og deltar i Døves Kulturdager, hvor han skal holde et foredrag 
med temaet: Tegnspråk, tilgjengelighet, deltakelse og likestilling: 
Med tegnspråk - døve kan! 
Men hvem er egentlig Colin Allen?

Colin er født og oppvokst i en døv familie i Sydney, Australia. 
Han gikk på døveskole frem til han var 14 år, da ble han tvun-
get til å bytte skole fordi han ble mobbet for å være homofil. 
Han byttet skole til en oralskole for døve og gikk der i ett år før 
han flyttet tilbake til døveskolen. Colin forteller at han aldri 
følte seg hjemme på oralskolen, med et identitet som døv og 
tegnspråk som morsmål ble han mobbet av de andre døve elev-
ene på oralskolen som hadde en helt annen identitet.

Når han flyttet tilbake til døveskolen som 15-åring mottok han 
til en overraskelse pris for skolens beste elev, på fritiden hadde 
han allerede vært aktiv i Sydneys døvesamfunn og døveforenin-
gens teatergruppe. Med skuespillerferdigheter hadde han tanker 
om et liv i teaterverden, ved 17 års alder ble han profesjonell 
skuespiller. Som 20-åring reiste han til USA for å søke på 
skuespillerjobb, han fikk ingen napp de første seks månedene. 
Da han havnet i Amerikas Nasjonale Døveforbunds kongress 
i St. Louis fikk han mersmak for døvepolitikk, likestilling og 
menneskerettigheter. På den tiden fantes det ingen undertekster 
på TV, ingen profesjonelle tegnspråktolker eller teksttelefonsen-
tral (tidligere 149-systemet i Norge) i Australia, mens alt dette 
allerede var etablert i USA. Her forstod Colin sammenhengen 
mellom livskvalitet og viktigheten av organisasjonsarbeidet.

Colin sammenligner bilreisen sin i USA på 80-tallet med 
bilreisen i filmen ”Thelma og Louise”, hvor to kvinner reiser på 

et eventyr som forandret deres liv. I Colins bilreise hadde han 
selskap med tre andre personer som alle hadde internasjonale 
bakgrunn. Om bilreisen forteller Colin: - Jeg lærte å kjenne 
andre kulturer på en annen måte, dette var begynnelsen på en 
fantastisk reise som forandret mitt liv...

Colin husker en annen historie og forteller ivrig videre: - Jeg 
vokste opp med en telefonkultur i Australia, der jeg som døv fortel-
ler en hørende hvem jeg ville ringe til og hva jeg ville si, for så å 
vente til den hørende hadde gjennomført samtalen for å tilslutt 
få vite hva den andre parten hadde sagt. En gang i USA ville 
jeg ringe noen, en tolk spurte meg hvem jeg ville ringe til. Jeg sa 
navnet på personen og var i ferd med fortelle hva jeg ville si, tolken 
sa: ”Vent litt, jeg ringer nå”, jeg skjønte ikke helt hva tolken mente, 
etter noen minutter skjønte jeg at jeg selv skulle få ha en telefon-
samtale med noen jeg ville prate med.

Etter hans år i USA reiste han hjem til Australia og begynte å 
prate om at døve i Australia måtte få sine rettigheter på plass. 
Tegnspråktolker skulle ha en profesjonell utdannelse. Alt på 
TV skulle tekstes og Australsk tegnspråk (Auslan) skulle få en 
høyere status. I USA hadde Colin lært hvor viktig det er med 
empowerment og han ville spre denne kunnskapen videre i 
Australia. Etter to år i hjemlandet sitt reiste han tilbake til USA 
og jobbet som profesjonell skuespiller i Cleveland, senere tur-
nerte han i USA med teatergruppen ”Sunshine Too” fra NTID 
(The National Technical Institute for the Deaf).

Colins foreldre hilste på ham under årene hans i USA og fikk 
da treffe hans kjæreste: 
- Min far trengte tid før han kunne akseptere meg som homofil, 
som en del foreldre trenger med sine egne barn... Colin forteller at 
da foreldrene hans traff kjæresten hans forstod de hvor lykkelig 
Colin var som åpen homofil, blant døvesamfunnet i Sydney var 

En skuespiller som fant sin indre leder i St.Louis: 

Hvem er Colin Allen?
av Jannicke B. Kvitvær. Foto: privat.

På en bilreise fra New York til 

Arkansas i USA, som 20-åring 

på 80-tallet, stoppet han av en 

 tilfeldighet i St. Louis, hvor det 

 nasjonale døveforbundet i USA 

 hadde sitt kongress. 

Dette var Colins første møte 

med døve politikk. 
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reaksjonene mange og varierte. Colin dro tilbake til Sydney og 
gjennom årene ble han aktiv i det lokale døvepolitiske arbeidet, 
senere ble han aktiv regionalt og tilslutt nasjonalt. Han repre-
senterte WFDs verdenskongress i Japan 1991 som forbundsle-
der for det Australske Døveforbundet. – Det var en fantastisk 
opplevelse. Jeg følte meg virkelig hjemme, du vet det Hilde (Haua-
land red.anm) skrev om døve byer,, det var akkurat det jeg følte!

På flyturen hjem fra Japan etter kongressen bestemte Colin og 
den andre australske representanten, Robert Adam, å foreslå det 
Australske Døveforbundet som vertsland for WFDs verdens-
kongress 1999. 

Colin forteller: - Under åpningstalen i WFDs verdenskongress 
i Brisbane, Australia, 1999 sto jeg foran alle og fortalte at jeg er 
en stolt gay-pappa. Det var første gangen i WFDs historie at noen 
brukte ordet homofil i en åpningstale. 

Etter åpningstalen traff Colin flere fra publikum som gråt av 
glede fordi en offentlig person våget å være åpen. I ettertid har 
han fått vite at et antall av de internasjonale tegnspråktolkene 
bevisst valgte å ikke tolke ordet homofil. – Det sier mye om 
hvordan livskvaliteten er for mange homofile personer i verden. 
Colin peker på det at regnbuesymboler og andre symboler som 
er helt ok i de nordiske landene er langt i fra noe som vi kan se 
i mange andre land. – Det er en åpen homofil person i Kosovo, 
hva han opplever hver dag er diskriminering på det verste. I Serbia 
er det flere personer som er åpne om sine seksuelle legninger, men 
alle er heterofilt gifte. I mange land i den asiatiske delen begynner 
homofili å bli akseptert, men menneskerettigheter har de ikke.

Under WFDs verdenskongress i Canada, 2003, ble Colin valgt 
inn som styremedlem for WFD. Han var styremedlem i åtte år 
før han ble valgt som forbundsleder i 2011. Han er nå inne i sin 
andre periode (frem til juli 2019). - Å være styremedlem og så for-
bundsleder er som å bytte togspor. Jeg begynner i et spor og bytter 
over til et annet spor, men jeg har fortsatt samme endestasjon. Vi 
som jobber for og i døvesamfunnet har alle den samme endestasjo-
nen uansett om vi jobber lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

Colin har vært i cirka 70 ulike land, i perioden 2011-2016 har 
han tilbrakt 73 dager i luften, noe som tilsvarer 215 arbeidsda-
ger. På reisene sine treffer han det virkelige livet i mange land. 
- Hvert land har sine egne utfordringer, store som små. I u-land 
blir døveskolene bedre og bedre, men i den vestlige verden går 
utviklingen av døveskolene motsatt vei. Tegnspråkene i den vestlige 
verden står sterkt, mens dette i u-land fremdeles står svakt. Colin 
har også bodd i Albania, Kosovo og Kambodsja i forbindelse 
med et WFD-prosjekt som involverte syv land, prosjektnavnet 

er: ”Deaf people and human rights” og finnes tilgjengelig på 
WFDs hjemmeside.

- Da jeg kom til Kosovo fantes det ingen døvesamfunn der. Nå er 
det helt fantastisk der sammenlignet med den gang da. Det samme 
med Albania, som fikk det nasjonale tegnspråket erkjent som et 
språk for ikke så lenge siden. Menneskerettigheter er Colins 
hjertesak: - Når et menneske først forstår og vet viktigheten av 
menneskerettigheter så kan en selv jobbe videre for å oppnå sine 
rettigheter. Colin fortsetter ivrig - og det er viktig at folk er klar 
over at det å være tospråklig menes med tegnspråk og skriftspråk. 
Ikke talespråk og tegnspråk.

Liisa Kauppinen og Markku Jokinen er to personer som Colin 
ser opp til. - Det at Liisa fikk FN´s menneskerettighetspris i 2013 
er fullt fortjent. Hun har gjort utrolig mye for døvesamfunn verden 
over. Om Colins beste opplevelse som forbundsleder i WFD 
svarer han at det er mange opplevelser - men jeg liker de opple-
velsene hvor vi er mange døve samlet til større hendelser samtidig, 
og synliggjør våre tegnspråk.

For tiden jobber Colin fulltid på frivillig basis som forbunds-
leder i WFD og som styreleder i IDA. Hverdagen hans består 
av å reise rundt på ulike representasjoner.. Hans hjembase er i 
Sydney, men han er også ofte i Storbritannia på besøk hos dat-
ter og barnebarn.

IDA er et nettverk 
bestående av inter-
nasjonale, regionale 
og nasjonale ikke stat-
lige-organisasjoner av 
personer med nedsatt 
funksjonsevne, og var 
en stor nøkkelspil-
ler for grunnlaget av 
FNs CRPD. WFD var 
en av de som stiftet 
IDA i 1999, WFDs 
æresmedlem Liisa 
Kauppinen var styre-
leder for IDA-styret 
1999-2000.
----
Intervjuet er en 
oppdatert versjon av 
intervjuet som ble 
publisert i Stockholms 
medlemsblad, Tec-
kentydaren i 2014.Colin Allen og Erna Solberg. Colin, bakerst, med teatergruppen sin i 1986.
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Personalia
Ønsker du sende en hilsen eller gratulasjon til noen du kjenner eller dele nyheter om familieforøkelser/giftemål?

Ønsker døveforeningene å informere om dødsfall med minneord? Send inn tekst og bilder til jannicke.kvitvaer@doveforbundet.no

Død
Sverre Ruud, Oslo, født 29. desember 
1941, gikk bort 23. juni 2016
Annbjørg Hellstrøm(f. Ofstad), Gøte-
borg, født 05. mai 1939, gikk bort 1. juli 
2016.
Laila Åmodt, Sarpsborg, født 17. desem-
ber 1941, gikk bort 4. juli 2016.
Astrid Berg, Namdalseid, født 25. april 
1925, gikk bort 7. august 2016

Runde år
50 år
Ann Jorid Trøite blir 50 år den 18. sept.
Gjermund Hansen blir 50 år den  
2. oktober
Mona Nordland Arnesen blir 50 år  
den 12. oktober
Marianne Gabrielsen blir 50 år den  
13. oktober
Vigdis Jøsang blir 50 år den 14. oktober

60 år
Per Martin Thorsen blir 60 år den  
17. september
Hilde Sundve Jordheim blir 60 år  
den 17. september
Geir Solli blir 60 år den 28. september
Eva Hennie Hansen blir 60 år den  
2. oktober
Elsa Linda Olsen blir 60 år den  
4. oktober
Kari Vibeke Opdahl blir 60 år den  
10. oktober
May Britt Litsheim blir 60 år den  
16. oktober

70 år
Solveig Olsen blir 70 år den 4. oktober
Karen M Satinovic blir 70 år den  
12. oktober

75 år
Anne Karin Madsen ble 75 år den  
3. september
Kjell Danielsen blir 75 år den  
27. september
Hanna Sæther blir 75 år den  
30. september
Laila Refsahl blir 75 år den 5. oktober
Unni Marie Nilsen blir 75 år den  
16. oktober

80 år
Torbjørn Tokle blir 80 år den 12. okt.

85 år
Rolf Hansen blir 85 år den 12 oktober

90 år
Odd K. Jenssen ble 90 år den  
15. september

Elin Sande (f. Christoffersen), Bergen, 
født 27. oktober 1954, gikk bort 10. 
august 2016.

I sensommer, 15. august, måtte vår gode 
venn, skolekamerat og hedersmann, 
Bjørn Bekkevold, gi tapt for sykdommen. 
Han led av Parkinsons sykdom, som var 
sterkt utviklet i de siste årene.
Født 21. juli 1940, ble han 76 år, etter 
et relativt langt liv, der idretten var hans 
største interesse og bærebjelke i livet.
Han ble født i Sole, Veldre og hadde som 
barn og voksen sin levetid der, før han 
på grunn av sykdommen måtte flytte, til 
boforhold der han fikk den hjelp og støtte 
som var nødvendig for hans helse.Han 
gikk på Holmestrand døveskole, i egen 
hørselsklasse, 1949 – 57, men, først etter å 
ha gått på hjemlig folkeskole. Etter Hol-
mestrand, gikk veien videre til Alm skole, 
1957 - 58, før han tok yrkesutdannelse på 
yrkesskolen i Hamar, 1958 - 1959, innen 
jern og metall. Derfra var ikke veien lang 
til yrkeslivet, til Hymas i Brumunddal, en 
av byens hjørnesteinsbedrifter, innenfor 
hydraulikk. Der var han nesten i hele 
sitt yrkesliv, før han måtte finne andre 
arbeidsgivere, da Hymas gikk under.
Som nevnt ovenfor, var han glad i idretts-

liv og friluftsliv. I idretten var det friidrett 
som fenget ham først, før Birkebeinerar-
rangementene opptok ham helt, på ski, 
sykkel og med joggesko. Han må vel være 
den som må ha fullført flest av disse ar-
rangementene, i alle fall blant døve.
I tillegg deltok han i flere år sykkelrittet, 
Trondheim – Oslo, samt var turmarsjen-
tusiast.
Utover det var han trofast medlem av 
Innlandet Døveforening og Hamar Dø-
ves IL i mange år. I idrettslaget var han 
også sekretær og en god støttespiller for 
laget. Æresmedlem i begge foreninger.
Bjørn Bekkevold var beskjeden av natur 
og klaget aldri, selv under sykdom-
men. En god venn og hedersperson har 
vandret. Det som antakelig gjorde livet 
hans kortere, var at hans eldre bror, Olav, 
gikk bort 14 dager før. Det var et virkelig 
et hardt slag for ham, hans følgesvenn 
gjennom livet.
Fred være med deg, Bjørn!

En siste hilsen fra 
skolekamerater og venner 

Bjørn Bekkevold in memorandum
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Språket mitt er ikke bare
et hjelpemiddel!

kronikk

Jeg er hørende, og mine foreldre er 
døve. Jeg skulle derfor gjerne ha lært 
norsk tegnspråk som barn. Men min 
rett til å lære deres språk har aldri blitt 
anerkjent av norske myndigheter.

Kunnskapsdepartementet har i disse 
dager sendt forslaget til ny barnehage-
lov ut på høring. Forslaget gjør norsk 
tegnspråk til spesialpedagogikk, og det 
bidrar til å redusere et av mine språk til 
et hjelpemiddel.

Jeg har vært heldig og fikk mulighet til 
å lære norsk tegnspråk som voksen, slik 
at jeg kan definere det som et av mine 
språk, men jeg burde lært det allerede 
som barn. Det betyr ikke at jeg har 
hatt et ”særskilt behov”, i betydningen 
spesialpedagogisk støtte, men at mine 
rettigheter som barn av en språklig 
og kulturell minoritet i Norge ikke er 
blitt oppfylt. Hvis mine foreldre var av 
kvensk eller samisk opprinnelse, ville 
det stilt seg annerledes. Da hadde jeg 
hatt klare rettigheter til å lære språket 
og historien, og gjennom det vært en 
naturlig del av kulturen, men slik ble 
det ikke.

Kunnskapsdepartementet foreslår 
endringer i barnehageloven. Endrin-
gene handler hovedsakelig om barn 
med særskilte behov. Et av forslagene er 
å overføre retten til opplæring i norsk 
tegnspråk for barn under skolepliktig 
alder fra opplæringsloven (§2.6) til

barnehageloven. Videre foreslås det 
at det skal foreligge en sakkyndig 
vurdering fra pedagogisk-psykologisk 
tjeneste om barnets ”særlige behov 
for tegnspråkopplæring”. Retten til 
tegnspråkopplæring settes altså i 
sammenheng med spesialpedagogisk 
hjelp. Et eksempel er formuleringen: 
”Kommunen må derfor i vedtaket om 
henholdsvis spesialpedagogisk hjelp 
eller tegnspråkopplæring klart fastslå 
omfanget av barnets rett til hjelp.” 

Kronikk av Torill Ringsø, i forbindelse med høring om endringer 
i barnehageloven, som var spesielt knyttet til norsk tegnspråk. 
Kronikken ble ikke antatt av de avisene den ble sendt til.

Dette er uttrykk for en holdning til 
norsk tegnspråk som ikke er våre ut-
danningsmyndigheter verdig. Å gjøre et 
minoritetsspråk til et spesialpedagogisk 
tiltak, til ”hjelp”, avslører i verste fall en 
uakseptabel holdning til dem som har 
norsk tegnspråk som et av sine primære 
språk. I beste fall er det et uttrykk for 
manglende kunnskap.

Språkmeldingen (St.meld. nr. 35, 
2007–2008) vier et helt kapittel til 
norsk tegnspråk. Der stadfestes det at: 
«Teiknspråk må ikkje sjåast på som ein 
kommunikasjonsmetode for menneske 
med nedsette funksjonsevner, men 
som eitt av fleire språk som blir nytta i 
eit mangespråkleg samfunn.» I forsla-
get som nå foreligger, er det nettopp 
perspektivet på tegnspråk som et 
kompensatorisk tiltak som synliggjøres. 
Ved å gjøre språk, identitet og kultur 
til et spesialpedagogisk anliggende gjør 
man språk og språkbrukere stor urett. 
Språkmeldingen fremholder derimot 
et språkpolitisk syn på tegnspråk, som 
innebærer at man må «slå fast at teik-
nspråk har ein grunnleggjande verdi i 
seg sjølv, mellom anna som identitet-
smerke og ekte kulturuttrykk for ein 
språkleg minoritet i det norske samfun-
net». Kunnskapsdepartementets forslag 
viser en innstilling til norsk tegnspråk 
som er i strid med den rådende tanken 
om mangfold og inkludering i norske 
barnehager og skoler Den språklige mi-
noriteten Språkmeldingen refererer til, 
er døve borgere i det norske samfunnet. 
Døve betegnes ofte som funksjons-
hemmede, men mange døve ser på seg 
selv som medlemmer av en språklig og 
kulturell minoritet.

Norges Døveforbund og Foreningen 
hørende barn av døve – CODA Norge 
jobber for å fremme språklige rettighe-
ter for hørende barn med døve for-
eldre. Dette er barn som ofte har blitt 
møtt med lave forventninger, i kraft 

av hvem de har som foreldre. De har 
sjelden blitt anerkjent for sin flerspråk-
lige og flerkulturelle kompetanse og 
har ikke blitt oppmuntret til å utvikle 
den. Døve foreldre opplever fremdeles 
at helsepersonell, barnehagelærere og 
andre fagpersoner er skeptiske til at 
de bruker tegnspråk uten stemme i 
samtaler med sine hørende barn. Disse 
holdningene bidrar til å stigmatisere og 
underkjenne et fullverdig språk og de-
res språkbrukere. Døvehistorien er fylt 
med undertrykking og undervurde-
ring. Det norske samfunn skylder både 
dem og deres barn anerkjennelse ved å 
befeste de hørende barnas rettighet til 
å lære norsk tegnspråk. Det er nemlig 
ikke en selvfølge at hørende barn med 
en eller flere døve foreldre lærer godt 
nok tegnspråk til å ha en nyansert og 
flytende kommunikasjon hjemme. Det 
er derfor viktig med et opplæringstil-
bud i regi av barnehager og skoler.

Å lære et språk handler også om å lære 
om kulturen språket er en del av. Døves 
kultur utspilles på få arenaer, og det 
er ikke gitt at hørende barn av døve for-
eldre får mulighet til å lære om døves 
historie og kultur. Mye av historien fin-
nes også i selve språket. Dette handler 
ikke om spesialpedagogikk, men om 
språk, identitet, kultur og historie! 
Kunnskapsdepartementet må revur-
dere sine endringsforslag og utvide 
den gruppen med barn som får rett til 
å lære norsk tegnspråk i barnehage og 
skole, fremfor å redusere språket til et 
spesialpedagogisk tiltak.

Slik Norges Døveforbund gjør det i sin 
høringsuttalelse, så vil jeg også frem-
heve foreldres rett til å ta avgjørelser 
om barnas kulturtilknytning, språk og 
opplæring. Døve foreldre har så langt 
aldri hatt den retten på vegne av sine 
hørende barn. Kan Kunnskapsdeparte-
mentet forsvare det?
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Spør advokaten
□   Jeg ønsker en gratis vurdering om jeg har en god sak

□   Jeg ønsker besvart et juridisk spørsmål til kr 0*

Send e-post til post@stub-christiansen.no eller send brev til 
Pb. 2017, 3087 Holmestrand. Skriv ditt fulle navn, mobil nummer og adresse/e-
postadresse.

* Gjelder korte spørsmål maks inntil halvitmes arbeid per medlem per år. Se vilkår 
og prisliste på www.stub-christiansen.no. Noen saker kan gir ytterligere gratis 
rettshjelp mot en egenandel. Ta kontakt for å få vite om din sak er dekket! Ved 
bistand utover dette gis medlemsrabatt på timepris. 

René Stub-Christiansen
Advokat MNA

Forbikjøring i høyre felt
Om morgenen når jeg skal på jobb står jeg 
ofte i kø på motorveien som er en firefelt-
svei + kollektivfeltene. Noen ganger kjører 
jeg i venstre forbikjøringsfelt og andre 
ganger kjører jeg i høyre felt. Det kommer 
an på hvilke kjørefelt som kjører raskest. 
Jeg blir imidlertid så forvirret av at det er så 
vanlig å kjøre forbi i høyre felt når det er tett 
trafikk og kø mens det ellers tutes og viftes 
med knyttnever om man gjør det samme i 
vanlig fart. Hvilken fil skal man kjøre i? Er 
det lov å kjøre forbi i høyre felt?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

På motorveien skal du kjøre i høyre felt 
hele tiden. Det er bare når du kjører 
forbi en bil at du har lov til å legge deg 
over i venstre fil. Når du er ferdig med 
forbikjøringen skal du legge deg tilbake i 
høyre felt. Det står i trafikkreglene § 5.

Det er ulovlig å kjøre forbi i høyre fil på 
motorveien med mindre du har lov til 
å kjøre i kollektiv feltet. Hvis du kjører 
forbi ulovlig på høyre side så risikerer 
du en saftig bot og/eller at du mister 
førerkortet, avhengig av antall prikker 
du har fra før. Det finnes unntak. Jeg 
nevner kun det unntaket som er aktuelt 
for motorvei. Når det er kø så kjører 
man mye saktere enn fartsgrensen og du 
følger da farten til bilen foran deg. I slike 
tilfeller kan du kjøre forbi når køen i 
høyre kjørebane passerer køen i venstre 
kjørebane. Hvis køen i høyre kjørebane 
derimot øker farten og kommer opp i 
fartsgrensen så kan du likevel ikke bryte 
fartsgrensen bare fordi du ønsker å følge 
køen.

Det er lov å bruke hodet – 
men ikke til alt
Vi skal ha utdrikningslag og hadde lyst til 
å finne på noe gøy. Er det lov å gå rundt i 
byen med finlandshette eller niqab? Eller er 
det bare lov når man skal rane noen?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Det var et morsomt spørsmål … håper 
jeg. Det er selvsagt ikke lov å rane noen 
uansett. Når det gjelder spørsmålet om 
å bruke finlandshette i byen så er svaret 
nei. Det står i politiloven § 11 femte ledd 
at «Det er forbudt for deltakere i et ar-
rangement … å opptre maskert, unntatt 
for deltakere i skuespill, maskerade eller 
liknende».  Jeg vil mene at utdrikningslag 
er et arrangement som faller utenfor 
ordlyden «eller liknende». Hvis man i til-
legg går fram på en måte som får folk til 
å tro at man er ranere slik at det skaper 
frykt så kan man bli straffet for det. 
Så bruk gjerne hodet til å finne på noe 
lurt, men ikke bruk hodet til finlands-
hette i byen. Det er ikke så lurt. Til siste 
spørsmål om det er lov å bruke niqab så 
er svaret ja (under tvil med tanke på det 
dere tenker å bruke det til) fordi det er 
et religiøst plagg og fremkaller derfor 
ikke samme frykt for ran som en fin-
landshette. Siden du spør om dette med 
finlandshette og ran, så ser jeg ikke bort 
fra at du da så for deg niqab og lekepistol 
eller noe slikt. Det er nok heller ikke så 
lur kombinasjon. Så ha det gjerne gøy 
men bruk hodet fornuftig!

Diskriminering av behand-
lingsreise?
Jeg har revmatisme men fikk avslag på 
behandlingsreise fordi jeg er hørselshemmet 
og sterkt svaksynt og derfor trenger ledsa-
ger. Kommunen gir ikke alternativ støtte til 
ledsager og jeg har ikke råd til å betale det 
selv. Seksjon for behandlingsreiser mener jeg 
må være selvhjulpen for å få lov til å være 
med. Er det diskriminering?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Det er ingen tvil om at du stilles dårli-
gere enn andre som følge av kravet om 
at du må være selvhjulpen. LDO hadde 
nylig en sak til avgjørelse som kan likne 
på din. Der konkluderte LDO at selv om 
det var forskjellsbehandling så mente 
de at det likevel ikke var diskriminering 
fordi det handlet om ressursprioritering 
mellom flere pasienter. Om behandlings-
reiser skulle betale for ledsager ville det 
gå utover andre pasienter som da ikke 
fikk dette tilbudet. De må derfor velge 
mellom å si nei til flere pasienter uten 
ledsagerbehov eller si nei til en med 
ledsagerbehov. Siden dette kan virke 
veldig urettferdig så vil jeg nevne at det 
er en forskriftsendring på gang der man 
forsøker å få til en nasjonal tilskuddsord-
ning som for framtiden forhåpentligvis vil 
gi flere muligheter for praktisk bistand 
ved behandlingsreiser. Hvis tilskuddsord-
ningen legges opp på landsbasis så vil det 
ikke være opp til den enkelte kommune-
økonomi om personer med ledsagerbe-
hov skal få være med eller ikke. Vi følger 
utviklingen videre.
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Nyle!

I løpet av en kort periode ble Nyle verdenskjent innen-
for døvesamfunnet, og ikke bare det – han ble også 
kjent i storsamfunnet. Han deltok i sesong nummer 
22 av programmet til Tyra Banks: Americá s Next Top 
Model. Han vant tilslutt. Og deretter ble han invitert 
til å delta i det berømte amerikanske TV-programmet 
”Skal vi danse?”. Til vår store glede vant han der også. 
Men hvem er Nyle? Hva gjør han så spesiell for oss i 
døvesamfunnet? 

Nyle DiMarco ble født døv i en døv familie. Han gikk 
på en døveskole i Maryland (Maryland School for the 
deaf). Senere gikk han på Gallaudet University, ett 
universitet for døve. Amerikansk tegnspråk er hans 
morsmål, og han er selvsagt tospråklig. 

Det som gjør ham spesiell for oss i døvesamfunnet er 
at han viste hvordan det er å være døv i storsamfun-
net gjennom programmet til Tyra Banks. Programmet 
valgte jeg ikke å se, men jeg har sett alle klippene hvor 
han fikk vite at han skulle fortsette i neste episode - 
og den siste episoden da han vant. Grunnen til at jeg 
valgte å ikke se den var fordi jeg visste at det ville blitt 
tøft for min sjel. Utfordringer og hindringer som Nyle 
kom til å møte under programmet er noe jeg må takle 
hver eneste dag. En norsk døv person som deltok i Lars 
Monsens program Ingen grenser fortalte meg at ved-
kommende opplevde akkurat det samme som Nyle fikk 
oppleve. 

Nyle viste frem våre hindringer og utfordringer til stor-
samfunnet – samfunnsskapte hindringer og utfordrin-
ger. Noe som har gjort hverdagen til døve synligere, 
spesielt i USA, nå som Nyle har bevisstgjort utfordrin-
gene hos utenforstående. Han har en gang sagt at det er 
fordi han er døv at han er vant til å formidle beskjeder 
uten å uttrykke seg gjennom et språk. Bildene av ham 

var derfor fantastiske. Han var fantastisk, og selvfølge-
lig veldig pen. Dette dreier seg om fordelen med å være 
døv. Det betyr mye for oss i døvesamfunnet å oppleve 
at det å være døv ikke betyr noe negativt.

Nyle tok et vågalt steg under ”Skal vi danse?”. På slut-
ten av serien skulle han danse med 4 andre dansere, og 
under dansingen var musikken slått av i 13 sekunder. 
De fortsatte med å danse. Han inviterte hørende tilsku-
ere – mange hundretusener foran TV-en  inn i døves 
verden. En verden uten lyd. Vår verden. Hele greia var 
så utrolig at det fikk mange hjerter rørt. 

Det aller mest betydningsfulle er at han snakket ameri-
kansk tegnspråk med stolthet. Stolthet. Gjennom hans 
medieprofil benytter han muligheten til å gi oppmerk-
somhet til døvesamfunnet, og samtidig gi kunnskap 
til hørende om oss. Tospråklighet. DeafTalents. Deaf 
Gain. Tegnspråk. Døvekultur. Identitet. 

Ved flere anledninger har han takket døvesamfunnet 
for støtte og kjærlighet gjennom hans utvikling de siste 
årene. Han ønsket å gi noe tilbake til oss i døvesam-
funnet. Og han har gjort det, han startet The Nyle 
DiMarco Foundation som takk. Formålet med denne 
fonden er å gi en økt tilgang på ressurser for døve barn 
og deres familier. Han står sterkt for tospråklighet. At 
det er en selvfølge å ha begge språkene, amerikansk 
tegnspråk og engelsk.

Nyle DiMarco! På alle måter representerer han meg. 
Han representerer min identitet som døv. Han repre-
senterer mitt språk. Han representerer min kultur. Han 
representerer meg like mye som han representerer alle 
andre døve i hele verden. Det er det som gjør han så 
spesiell! Takk, Nyle – og vi gleder oss til å se mer av 
deg!

Av Maren Oriola

Spaltist
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ISSR – ISTITUTO

av Cecilia Erander og Daniel Gahnertz

Døveskolen ISSR, Istituto Statale Sordi Di Roma, har beliggenhet ved den store og lyse trafik-
kerte gaten ved navn Via Nomentana sentralt i Roma, og er en av de første av sitt slag som har 
hatt aktivitet siden slutten av 1700-tallet. Bygningen, som har innganger fra både nummer 54 
og 56, var en gang i tiden en internatskole for både gutter og jenter. Den består av to separerte 
smale fløyer som er bundet sammen ved første etasje, der hvor hørselstester av elever foregikk for 
lenge siden. Ved bygningens inngang er det inngravert ”sordomuti”, som betyr døvstum, som et 
bevart minne fra fjerne tider.

Benedetto Santarelli peker på seg selv som ung elev på skolen.

På besøk i Italia
REISE

BREV

STATALE SORDI DI ROMA

Fra da internatskolen ble avviklet i Italia på 1980-tallet har 
ISSR utviklet seg til å bli en forskningsenhet for ulike aspekter 
av døve, døves situasjon og pårørende til døve. I bygningens lo-
kaler finnes det også ulike organisasjoner som har fokusområde 
på døve, blant annet en førskole for både døve og hørende barn, 
den nasjonale organisasjonen for tegnspråktolker (A.N.I.O.S), 
senter for døve og døvblinde barn (CABSS) og regionskontoret 
for det nasjonale døveforbundet (ENS Regie Lazio).

Forskningskoordinator Maria De Monte er hørende, men vokst 
opp med døve i familien forteller:
- I 2009 arbeidet det 5 personer her, og ingen av dem var døve. 
Bare på noen år har vi utvidet eksplosjonsartet, fremst på grunn 
av et sterkt voksende interesse for LIS og tegnspråk generelt i 
samfunnet. I dag er vi 20 ansatte, hvor halvparten er døve. Vi 
har en forskningsområde som er sterkt rettet på det italienske 
tegnspråket LIS og dets utvikling i samspill med ”det hørende 

samfunnet”. En kan si at vi fyller funksjonen som bro mellom 
det offentlige og det administrative. Vi har et tett samarbeid 
med lokale aktører rundt omkring i hele Italia og forsøker å nå 
ut med våre forskningsresultater.
Det italienske tegnspråket LIS er nå et erkjent minoritetsspråk 
i regionen Lazio hvor Roma befinner seg i, i tillegg til to andre 
regioner. Maria uttrykker et ønske om at alle regioner i hele 
Italia skal erkjenne LIS som et minoritetsspråk, men påpeker at 
det er hardt arbeid å påvirke makthavere på regionalt nivå og 
enda vanskeligere er det på nasjonalt nivå. Hun uttrykker seg 
poetisk at det er en tidskrevende prosess: - Som vann gjør med 
grotter.
En av institusjonens mest kjente forsker og forfatter er den 
pensjonerte Virginia Volterra, som har skrevet mange bøker om 
døveundervisning med fokus på tegnspråkets sosiale aspekter. 
Elena Radutzky er et annet viktig navn: hun har vært med på 
utarbeidelsen av en ordbok som opereres som app der hvor en 
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kan se hvordan en person tegner ulike tegn. I en språklig kultur 
hvor det visuelle uttrykket har en så sterk betydning så under-
letter denne formen for ordboken betydelig, i stedet for å lære 
seg tegnet eller begrepet i en bok med hjelp av piler. LIS har 
også tatt inntrykk fra andre hold.
- LIS har en setningsoppbygging med subjekt-objekt-verb, 
men vi har i senere år sett at LIS av og til har setningsstruktur 
subjekt-verb-objekt, som i det italienske talespråket, forteller 
Maria. Det er en interessant utvikling som vi nå holder på å 
undersøke.
Maria tar med meg til lokalen for seniorer, hvor jeg får mu-
ligheten til å treffe Benedetto Santarelli, en levende legende 
innenfor LIS. Han har skrevet en mengde bøker, deriblant en 
veldig verdsatt og mye brukt ”tegnspråkbibel”. Han er for tiden 
en pensjonert tegnspråklærer, men er ofte å se på institusjonens 
seniortreffer for å omgås og dele idéer med likesinnede. 
- Jeg og mine brødre gikk på skolen her, forteller Benedetto. - 
Vi kommer fra en familie som brukte tegnspråk hjemme og for 
meg var det veldig vanskelig å la være å bruke tegn i skolen. Det 
kom automatisk i klasserommet når jeg ville uttrykke meg.
Han peker på en nonne på et fotografi og forklarer at elevene på 
den tiden ble straffet dersom de ble oppdaget i å bruke tegn-
språk. - Hun slo meg på fingrene med et jernrør når jeg glemte 
meg og brukte tegnspråk.
Han viser frem fingrene sine, leddene lengst ut har blitt så ska-
det at han ikke lenger kan bøye dem i dag.
- Hun sa at jeg ikke skulle si noe til mine foreldre, for ellers 
skulle hun se til at jeg ble kastet ut fra skolen.
Det var det siste han ville, ettersom hans brødre, som også 
bodde der på internatet, sto han veldig nær. Så han hold munn 
om mishandlingen for sine foreldre.
Samtidig har skolen betydd mye for ham. Han lærte seg å binde 
bøker, et håndverk som han fortsatt praktiserer når han flere 

Gammel utstyr godt bevart på institusjonen. En oversikt over døveskoler i verden med årstall for når de ble stiftet.

Foreningen for familier som er for tospråklighet er en av foreningene som 
holdes til i bygningen som tidligere var en døveskole.

ganger i uken besøker samlingslokalen for seniorer. Han viser 
meg skrivebordet sitt og tar fram et nybundet bok bestående 
av et årgang med døves tidsskrift. Han har et energisk blikk og 
spøker med at et fotografi av ham en dag skal henge på veggen 
i lokalene. - Under fotografiet skal det stå Professor Benedetto 
Santarelli, spøker han.
Maria understreker at mange som har gått på døveskole i Italia 
har en slags hatkjærlighet til skoletiden.
- Fellesskapet og samholdet  elevene i mellom var veldig sterk, 
men mange ble behandlet dårlig. Min pappa gikk på døveskole 
i regionen Puglia i sørlige delen av Italia, hvor elevene gjorde 
fine møbler og andre kunsthåndverker. Noen ganger i året kom 
høyt verdsatte prester og stjal de fineste sakene, forteller Maria.
Nå er den kristne retningen i skolen tatt bort for lenge siden, og 
ISSR fortsetter en forandringsprosess for på beste mulig måte gi 
alle gode muligheter sosialt, utdanning- og yrkesmessig. 
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Arbeidsslivsseminar 
18.-20. nov. 2016 på Gardermoen

Fredag 18. november 2016
17:00-18:00 Ankomst og innsjekking

18:00-18:15 Åpning av seminaret ved arbeids-
livsutvalget. Arbeidslivsutvalget  
v/ leder Julia Ølmheim forteller om 
bakgrunnen for seminaret. Hva 
ønsker ALU å oppnå?

18:15-18:45 Likepersonforedrag: Forskjellsbe-
handlet på jobben v/Linda Kvaks-
rud Hansen 

18:45-19:00 Pause
19:00-20:00 Trivsel og balance i arbejdslivet  

v/ psykolog Lone Abild Gerhardt 
20:00 Middag 

Lørdag 19. november 2016
07:00-09:00 Frokost
09:00-09:45 Arbeidsgivers krav v/ en bedrift 

med flere døve ansatte 
09:45-10:00 Pause
10:00-10:45 Arbeidsmiljøloven v/ advokat  

Rene Stub-Christiansen
10:45-11:00 Pause
11:00-11:45 Arbeidsmiljøloven v/ advokat  

Rene Stub-Christiansen
12:00-13:00 Lunsj
13:00-14:45 Likepersonarbeid i grupper: Hva 

gjør vi hvis diskriminering skjer? 
14:45-15:00 Pause
15:00-17:00 Åpne timer – mulighet for å ha 

private individuelle samtaler om 
jobbsøk, rettigheter og arbeids-
deltakelse. 

18:00 Middag 

Søndag 20. november 2016
07:00-09:00 Frokost
09:00-10:00 Likestilling og Diskriminerings-

ombudet (LDO) v/ Kristel Jüriloo
10:00-10:15 Pause
10:15-11:15 Rollespill: Test ut ulike løsninger
11:30-12:00 Oppsummering av seminaret og 

evaluering
12:00-13:00 Lunsj
13:00 Hjemreise

Med forbehold om endringer 

Likestilling i arbeidslivet?
Er du arbeidssøker eller arbeidstaker som lurer 
på hvordan likestilling i arbeidslivet praktiseres 
med tanke på hørselshemning og tegnspråk? 
Kanskje du tenker litt på hvordan du kan hånd-
heve likestilling i arbeidslivet slik det er lagt opp 
til i arbeidsmiljøloven? Eller er du usikker på om 
jobbsøkerprosessen ivaretar likestillingsperspek-
tivet slik den skal? 

Bli med på årets arbeidslivsseminar på Quality 
Airport Hotel Gardermoen 18.-20.november 
2016!

- Likestilling
- Arbeidsmiljøloven med fokus på likestillings-

området
- Kommunikasjon
- Arbeidsgivers krav 
- Erfaringsutveksling
- Forskjellsbehandling – hva er det?

Deltakeravgift som dekker reise, hotell og mat: 
Medlemmer i NDF: 500,-
Ikke-medlemmer: 1500,-

Deltakeravgiften overføres til 8200.01.77004 
ved påmelding.

Påmelding senest den 14.10.2016 til:
petter@doveforbundet.no

Ved påmelding bes det om at du opplyser om du 
er arbeidstaker eller arbeidssøker da arbeidslivs-
utvalget vil foreta en prioritering dersom mange 
melder seg på. Informasjonen behandles konfi-
densielt. Det er begrenset antall plasser.

Arbeidslivsutvalget, Norges Døveforbund
Program og mer info: www.deafnet.no
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Det er i hvert fall det motsatte av uttrykket «ordentlig 
tegnspråk».  Jeg minnes nå hvor noen av tilskuerne til en 
fortellers beretning sukker henført til hverandre: «Ekte 
tegnspråk» - «Ja, fantastisk!» La oss sette oss inn i hva en 
som bruker dette uttrykket «ekte tegnspråk» mener:  
Det er en sum av de inntrykk man får av en persons tegn-
språkferdigheter. 

Hvordan er fonologien i «ekte tegnspråk»? Den er klar 
og distinkt, presis og gjerne med en god del assimilerte 
håndformer og bevegelser og plasseringer. De non-manu-
elle delene slik som munn og ansiktsbevegelser er med å 
styrke hendenes gang. Et eksempel som finnes på video, 
er Trond Wilhelmsens fortellinger: Det morsomme ved 
dem er spesielt måten de blir presentert på. Publikums 
 reaksjon er at de lå langflate av latter. For nye genera-
sjoner: Trond Wilhelmsen var døv sønn av døve foreldre, 
tidligere Øyer-elev og i sin tid leder av Romerike døvefore-
ning.

Hvordan er tegnforrådet i «ekte tegnspråk»? Stort og 
elastisk – tegnbrukeren er ikke redd for kreativitet og fal-
ler ikke i den overtroen at ethvert tegn må ha noe norsk 
ordbilde på leppene. Et eksempel er Rødtop Nielsen fra 
Danmark som i sin beskrivelse av Castbergs reiser i Europa 
tidlig på 1800-tallet, brukte en proform som refererte til 
hestediligensen til og fra Paris. Proformen hadde jeg aldri 
sett før, og ved hjelp av krumme fingre på 4-håndformene 
fikk han elegant frem firspann eller 4 hester som løp i full 
fart. Det finnes en del videoer av Rødtop Nielsen.

Hvordan er morfologien i «ekte tegnspråk»? Hvordan tegn 
bøyes og gir uttrykk for plassering av dem i rom, størrelse 
av tegnet, hastighet og gjentagelse av håndformen. Det 
skjer ved bruk i selve tegnrommet. Du plasserer et «stort 
hus» til høyre oppe i åsen, og et annet «lite hus» nede i 
bakken til venstre. Du nevner en «rønne». På norsk må vi 
ha egne ord for størrelse, for plassering og for utseendet 
av hus og lignende.

Med skråblikk
på norsk tegnspråk

Av Odd-Inge Schröder

Sist på lørdagsseminaret 18.juni arrangert av FONTS (Forening for 
norsk tegnspråk) ble uttrykket «ekte tegnspråk» brukt atter en gang 
av enkelte i publikum. Det er et gammelt uttrykk i tegnspråkmiljøet 
og går langt tilbake i tid. Det er noe jeg er vokst opp med. Det er et 
positivt ladet ord, men kanskje ikke så akademisk formulert.

Ekte tegnspråk!?!

Hvordan er syntaksen i «ekte tegnspråk»? Tilpasset tegn-
føringen slik som i dette eksemplet: subjekt MANN objekt 
MASSE PAPIRER verbal SENDE TIL ALLE OG ENHVER OVER 
HELE VERDEN. Uvanlig rekkefølge av subjekt, objekt og 
verb – altså SOV, i stedet for det mer vanlige SVO. Eller 
rekkefølgen O ^ S V i setningen: BIL ^ BESTEFAR HA (det 
er bil bestefar har) eller O ^ V S i setningen BIL ^ HA PEK3 
(det er bil han har).

Hvordan er teksten strukturert? Åpning, hoveddel og 
 avslutning av fortellingen med ulike typer pauser, has-
tighet, som gjør det behagelig for øyet. Mimikken kan 
være fra uttrykksløshet, inderlighet, ironi, påtatt dumhet, 
 ærbødighet til det uendelige. Enkelte små tegn eller blikk 
kan binde sammen fortellingen eller teksten.

I «ekte tegnspråk» er det ikke monotoni som vi så ofte 
finner i «ordentlig tegnspråk». Språkpolitikken – bevisst 
eller ubevisst – på enkelte læreinstitusjoner og kurser er 
at man ikke skal skjære grimaser, og resultatet at enkelte 
tolker og andrespråksbrukere får et såkalt nøytralt ansikt, 
som egentlig er dødt. Jeg har vært rådgiver for en coda 
med foreldre som hadde gått på Øyer døveskole. Urolig 
ansikt, sa instruktøren. Resultatet blir monotoni. Uviten-
het hos instruktøren, for det karakteristiske ved flere 
elever fra den nedlagte skolen var å ha livlig ansikt.  
Det er det innbilte «ordentlig tegnspråk» med norsk på 
munnen og rolig ansikt. Men den språkpolitikken har ikke 
skjønt at «grimasene» er en del av grammatikken slik som 
med spørrende setninger. Tenk dere Trond Wilhelmsens 
fortellinger uten «grimaser»!

Norsk tegnspråk er ikke bygget på norsk talespråk. 
 Hvorfor kalles det «ekte tegnspråk»? Det gjenspeiler 
bruken av tegnspråk innen døvemiljøet – en kunstnerisk 
fremstilling av gode elementer i språket.
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Sport
Mesterskapssommeren unnagjort

Av Ina Desirée Røine

NBM i bowling ble gjennomført i juni, VM i friidrett i 
juli, og Norge skulle egentlig ha en norsk representant 
med i VM i bordtennis men ettersom det var urolig-
heter i Tyrkia så valgte Jan Roger Andersen å stå over. 
VM i golf ble også gjennomført i Danmark og mester-
skapssommeren ble avrundet med EM i sykling.

VM gull i slegge av Trude Raad, VM bronse i golf av 
 Andrea Hjellegjerde og en bronse av Ole Theodor 
Sponberg som deltok i veteranklassen i EM i sykling.

DT tar en nærmere kikk på den unge golfspilleren som 
allerede har tatt VM sølv og EM gull tidligere, Andrea 
Hjellegjerde.

Hvem er Andrea 
Hjellegjerde?
Jeg er 23 år gammel og kom-
mer fra Sunnmøre, men har 
bodd de fleste årene i Trøn-
delag. Ble ferdig utdannet 
som barnehagelærer like før 
sommeren. Flyttet nylig til 
Oslo, nærmere sagt Nydalen 
og jobber som pedagog i en 
barnehage på Grefsen. Ved si-
den av golfen liker jeg å spille 
håndball og å være i fysisk 
aktivitet som for eksempel å ta 
meg en løpetur eller styrketre-
ning, og å være med vennene 
mine.

For to år siden kom 
du hjem med VM-
sølv, i år ble det 
bronse. Fortell om 
dette?
I 2014 stod jeg med et stødi-
gere grunnlag og hadde ikke 
gjort så mye endringer gjen-
nom sesongen og spilte med 
det jeg hadde, men denne 
sesongen har det vært mange 
endringer og da kan margi-
nene variere noe som skjedde 
under årets VM. Jeg ble selv-
følgelig litt skuffet, men jeg 
er fornøyd med at jeg klarte 
å holde et høyt nivå likevel 
og komme på pallen. Jeg er 

blitt en bedre golfspiller, det 
er bare at endringer tar tid 
og det kommer bedre tider. 
Jeg har som mål å kunne ta 
VM-gullet en dag, men man 
må bare gi seg selv tid og 
ha mange gode treninger av 
god kvalitet, det er da du får 
belønning for strevet.

Hvor mye tid bruker 
du på golf?
Golf er bare en liten del av 
min trening i og med at det 
fysiske må også være en del av 
treningen min for å forebygge 
skader samt bli sterkere fysisk 
og mentalt. I tillegg varierer 
det på om det er i ferien eller 
mens jeg studerer/jobber. 
Nå som jeg jobber blir det 3 
ganger i uken med golf og to 
dager med styrke/løping. I 
ferien kan jeg trene golf fra 3 
- 5 dager i uken og med enda 
flere timer per dag. 

Hvorfor valgte du 
golfsporten?
Godt spørsmål! Jeg har vært 
i gjennom så mange idretter 
før jeg valgte golf som min 
idrett. Mange synes at golf 
ikke er en sportsgren, men 
da får de tenke seg om. Jeg 
begynte med håndball på 

grunn av at alle mine vennin-
ner drev med det og det ble 
naturlig at jeg også skulle være 
med. Men opp gjennom årene 
har jeg vært innom ballett, 
taekwondo, friidrett, vol-
leyball, selskapsdans, futsal, 
MMA, og helt sikker mer enn 
det også! Foreldrene mine var 
villige til å la meg få teste ut 
spekteret for så å finne noe jeg 
likte å bedrive med. Når jeg 
var 8 år flyttet vi til et sted der 
golfbanen var rett over veien 
og pappa spilte jevnlig, og jeg 
ble av og til med. Jeg syntes 
ikke det var så morsomt den 
gangen, men med årene økte 
interessen og min forståelse 
for spillet ble bedre, og da 
ønsket jeg å spille litt mer. 
Det var ikke før i en alder av 
14-15 år at jeg begynte å være 
med på turneringer/konkur-
ranser i golf, og når jeg ble 
16 bestemte jeg meg for å 
nedprioritere håndballen og 
istedenfor se hvor langt jeg 
kunne nå med golfen. 

Hva er ditt videre 
mål med golfen?
Akkurat nå har jeg nettopp 
begynt i en ny jobb og jeg 
kjenner at jeg kommer til å 

bruke litt mindre tid på golfen 
i hvert fall frem til vinteren 
for å komme meg litt på plass 
i Oslo. Men jeg har siden 
VM i USA alltid drømt om å 
ta gull i VM, og det kan bli 
om to, fire eller ti år, det vet 
jeg ikke enda. Jeg vet at jeg 
ikke gir meg før jeg har klart 
å nå toppen av pallen i VM. 
I tillegg er det mye snakk om 
å tilføre golf i Deaflympics, 
og det hadde selvfølgelig vært 
veldig moro å kunne få lov 
til å bli med! Jeg har egentlig 
ikke hørt så mye om Deaflym-
pics før, så dette er veldig nytt 
for meg. Ellers har jeg hele 
tiden hatt som mål å kunne 
prestere bedre eller hevde meg 
innenfor de hørende turnerin-
gene i Norge.

Resultater
VM i golf;

1.  Lydia Beth Ingman 
 (ENG) 333 slag

2. Leonie Warringa 
 (NED 341 slag

3. Andrea Hjellegjerde 
 (NOR) 353 slag
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Resultater 
EM i sykling;

SPRINTRACE;
1. TOUBOUL (FRA)
2. ROZANOV (RUS)
3. BABIC (SVK)
24.plass; MACHA,  
Robert (NOR)
25.plass; SPONBERG,  
Ole Theodor (NOR)
26 deltakere

POINT RACE;
1. ROZANOV (RUS)
2. MAKAROV (RUS)
3. TOUBOUL (FRA)
13.plass; MACHA, Robert 
(NOR)
18 plass; SPONBERG, Ole 
Theodor (NOR)
40 deltakere

TEMPO;
1. ROZANOV (RUS)
2. MAKAROV (RUS)
3. FAUCONNIER (BEL)
9.plass; MACHA; Robert 
(NOR)
28 deltakere

Veteranklasse;
1. STOUTEN (NED)
2. ALVAREZ (ESP)
3. DIAZ (ESP)
4. SPONBERG,  
Ole Theodor (NOR)

FELLESSTART 120 km
1. TUOBOL (FRA)
2. PROKHOROV (RUS
3. ROZANOV (RUS)
11.plass; MACHA,  
Robert (NOR)
31 deltakere

Veteranklasse;
1. STOUTEN (NED)
2. DIAZ (ESP)
3. SPONBERG;  
Ole Theodor (NOR)
16 veterandeltakere

Nordisk Baltisk Døves Mesterskap
i bowling 2016 

Av Egil Allan Martiniussen, grenleder for døve i NBF

Fornøyde norske sølvvinnere i Riga. Fra venstre: Ann Cath-
rin Larssen, Ine Lorentzen og Trude Nilsen.

Gull til Norge i femmanslag: Bak fra venstre: Erling Hartveit, Rolf Boysen og Wer-
ner Wennerstrøm. Foran: Steinar Karlsen, Stein Erik Wroldsen og Dag Hafstad.

Seks herrer og tre damer 
som bowlingspillere med en 
trener, en teamleder og to 
tegnspråktolker reiste med 
fly fra Gardermoen til Riga, 
Latvia. Mesterskapet foregikk 
i Riga og vi var der fra 13. til 
19. Juni. Vi ble hentet på fly-
plassen og ble videre kjørt til 
bowlinghallen hvor vi leverte 
inn kulene, deretter kjørte vi 
til Hotel Elefant. Vi deltok på 
den offisielle treningsdagen 
før mesterskapet startet. 

Gull, sølv og bronse  
for Norge
Mesterskapet startet onsdag 
15. juni med femmannslag. 
Her spilte spillerne godt hele 
veien til 1. plass. Vi gratule-
rer de norske spillerne som 
tok gull, Norge ble mestere i 
grenen femmannslaget. 

Torsdag spilte både damer 
og herrer triolag. Etter de 

første tre serier var de norske 
damene på en foreløpig 6. 
plass, og etter pausen ble de 
siste 3 seriene godt spilt og 
damene endte tilslutt på 2. 
plass. Det ble sølv til Norge. 
På herresiden var det to trio-
lag, begge spilte godt de første 
tre seriene. Norge 1 var på en 
foreløpig 4. plass og Norge 2 
sto på 5. plass. Etter pausen 
rykket Norge 1 opp til 3. plass 
og tok dermed bronse, Norge 
2 rykket opp til 4. plass. Alle 
de tre norske lagene spilte 
meget godt under triomester-
skapet. 

På fredag var det tid for dou-
ble for både herrer og damer. 
Norge for double i dameklas-
sen besto av Trude Nilsen 
og Ann Cathrin Larsen, de 
spilte godt og kom på 7. plass 
med 1945 p. Norge for double 
i herreklassen besto av tre 
norske lag. Norge 1 med Rolf 

J. Boysen og Steinar Karlsen, 
Norge 2 med Dag Hafstad og 
Stein E. Wroldsen og Norge 3 
med Werner Wennerstrøm og 
Einar Hartveit, også herrene 
spilte godt. Norge 2 kom på 
6. plass med 2155 p, Norge 1 
endte på 7. plass med 2143 p 
og Norge 3 på 8. plass med 
2132 p.

Bronse for Rolf J. 
Boysen
Siste dagen i mesterskapet 
besto av singelspill for både 
damer og herrer. 
Rolf J. Boysen tok bronseplass 
med 1177 p. Steinar Karlsen 
tok 1165 p og kom på 5. plass, 
Werner Wennerstrøm på 10. 
plass tok 1100 p, Stein E. 
Wroldsen tok 1052 p på 17 
plass, Dag Hafstad tok 1050 p 
på 19 plass og Einar Hartveit 
tok 1034 på 22. plass. 
I dameklassen tok Ann-Cath-
rin Larssen 1016 p og kom 
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Det ene norske herrelaget i grenen trio med bronsemedalje. 

på 9 plass, Trude Nilsen tok 
982 p og fikk 14. plass og Ine 
Lorentzen tok 962 p og kom 
som nummer 18. Alle norske 
spillere spilte godt og kjempet 
seg frem til sine plasser. Vi 
gratulerer Rolf med bronse-

medaljen og vi takker Norges 
Bowlingforbund for at de 
støttet oss til Nordisk Baltisk 
Mesterskap i bowling 2016. 
Vi håper på støtte til Sommer 
Deafl ympics 2017 i Samsun, 
Tyrkia.

Total i dameklassen: 
1. Liva Vaivade, LAT  3841 p
2. Satu Luntula, FIN  3825 p 
3. Ann-Charlotte 
 Dahlberg, SWE 3808 p 
9.  Ann-Cathrin Larssen, 
 NOR  3535 p
10. Trude Nilsen, 
 NOR  3531 p
15.  Ine Lorentzen, 
 NOR  3430 p 
Det ble spilt 21 serier. 

Total i herreklassen.
1.  Ulf Andersson, 
 SWE  4072 p
2.  Anders Nordell, 
 SWE  4064 p
3.  Sergejs Vorobjovs, 
 LAT  3972 p
4.  Rolf J. Boysen, 
 NOR  3961 p

8.  Steinar Karlsen, 
 NOR  3914 p
14.  Dag Hafstad, 
 NOR  3741 p
15.  Stein E. Wroldsen, 
 NOR  3739 p
18.  Werner Wennerstrøm,
 NOR  3676 p 
19.  Einar Hartveit, 
 NOR  3671 p 
Det ble spilt 21 serier. 

Stegfinale, Herrer: 
1. Ulf Andersson, SWE
2. Anders Nordell, SWE 
3. Sergejs Vorobjovs, LAT

Stegfinale, Damer: 
1. Satu Lintula, FIN
2. Liva Vaivade, LAT 
3. Ann-Charlotte Dahlberg, 
 SWE

Idrett Uten 
 Alkohol har 1,3 
stilling.  Birgitte 
Torbjørnsen (bil-
det) er prosjekt-
leder. 
Hun har  tidligere 
vært tolk og 
jour nalist i 
Døves Tids skrift. 
En  annen som 
mange av våre 

Idrett Uten Alkohol

av Birgitte Torbjørnsen

Idrett Uten Alkohol er et rusforebyg-
gende  prosjekt som jobber mot  aktive 
idretts utøvere i hele  Norge. Prosjektet 
retter seg også mot trenere og ledere 
i idrettslag, og til foreldre til barn og 
ungdom i idretten. DNT - Edru Livsstil 
startet  prosjektet 1. august 2007.  
Fra 2008 har prosjektet fått tilskudd 
fra Helse direktoratet.Arne Olav Løvik

lesere kjenner er maratonløperen Arne 
Olav Løvik fra Stavanger. 

Arne Olav ble kontaktet av Birgitte som 
spurte ham om å være en av ambassadø-
rene i Idrett Uten Alkohol, som har et 
nettverk med 230 frivillige ambassadører. 
Arne Olav er en stolt og ivrig ambas-
sadør. 

Han har pratet med styrer og medlem-
mer i idrettslagene for døve og døv-

blinde om at alkohol og idrett ikke hører 
sammen. Han sier at de fleste er positive 
til en alkoholfri idrett. Arne Olav Løvik 
har valgt en edru livsstil. Hovedgrunnen 
til at han ikke drikker alkohol, er at han 
har sett hvor ødeleggende alkohol kan 
være for mennesker. 

Han viser til nyheter om barn som ikke 
trives, og til og med mishandles, når 
voksne drikker alkohol. 
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Idrett Uten Alkohol er glade for at Ole 
Einar Bjørndalen, Arne Olav Løvik og 
andre idrettsfolk profilerer en alkoholfri 
idrett sammen med oss!

Er det mye alkohol  
i døve-idretten?
Idrett Uten Alkohol pleier å stå på stand 
på mange store idrettsarrangement. På 
NM i fri-idrett fikk vi høre at det var 
mye alkohol i døve-idretten. Arne Olav 
bekrefter at det har vært alkohol i døve-
idretten, men han tror ikke det er verre 
her enn i andre deler av idretten. Han 
sier at Stavanger Døves Idrettsforening, 
som han er æresmedlem i, har vært flinke 
til å reagere hvis idrettsutøvere i forenin-
gen drikker alkohol under idrettskonkur-
ranser. Han husker godt at leder i SDIF 
ga løperne alkoholforbud, dagen før 
Holmenkollstafetten i 2012. Dette året 
vant SDIF klassen for funksjonshem-
mede, og Arne Olav var med på laget. 
Idrett Uten Alkohol deltar også med to 
lag i Holmenkollstafetten hvert år.

Idrett Uten Alkohol oppfordrer Idretts-
utvalget og alle idrettslag i døveidretten 
til å snakke om idrett og alkohol. Er det 
greit at de som er over 18 år får drikke 
alkohol når døveidretten er på turnering? 
Hvilke signaler sender det i så fall til de 
yngre idrettsutøverne? Kan trenere og 
ledere i døveidretten drikke alkohol på 
treningsleir? Ta diskusjonen og bli enig 
om hvor grensene går i ditt idrettsmiljø!

Fakta om idrett og alkohol
• Deltakelse i organisert idrett er med på å utsette drikkedebuten.
• 13 % av idrettsungdom debuterte med alkohol i situasjoner relatert til idretten.
• Det er lavest bruk av alkohol innen utholdenhetsidrett.
• Det er høyest bruk av alkohol innenfor risikoidrett og eksplosiv idrett.
• Idrettsaktive gutter drikker mindre enn gutter utenfor idretten.
• Idrettsaktive jenter drikker mer enn jenter utenfor idretten.
• De som deltar/har deltatt i lagidrett, drikker mer i sen ungdomstid enn de som deltar/

deltok i utholdenhetsidrett.
• Bare 40% av utøverne sier at alkoholfri idrett er blitt drøftet i klubben.
• 63% av trenerne har drøftet relasjonen idrett og alkohol.
• 31% av utøverne har snakket med foreldrene sine om idrett og alkohol.
• 46% av trenerne sier de har snakket med utøverne om alkohol.
• De idrettsutøverne som trener mest, drikker minst.
• Forekomsten av sportsrelaterte skader er dobbelt så høy blant idrettsutøvere som 

drikker alkohol minst en gang i uka, sammenlignet med utøvere som aldri drikker 
alkohol.

• 9 av 10 nordmenn mener at idrettsledere bør være tydelige rollemodeller når det gjel-
der alkohol. Like mange mener at man bør la være å drikke alkohol når man er leder 
eller trener ved et idrettsarrangement.

• En femtedel av norske idrettsforeldre har vært bekymret for at barnet eller ungdom-
men kan komme til å drikke alkohol når de overnatter på turnering.

En verdenssensasjon
Ekspertene sa at det var en verdenssensa-
sjon da Arne Olav Løvik løp maraton på 
2.34.03 i 1984, med tanke på de tre store 
funksjonshemmingene hans (døv, sterkt 
synshemmet og store balanseproblemer). 
2.34.03 var også ny verdensrekord for 
døve og funksjonshemmede på den 
tiden. Til sammenligning har Marthe K. 
Myhre, Norges beste kvinnelige mara-
tonløper og en annen ambassadør for 
Idrett Uten Alkohol, personlig rekord på 
2.40.00. 

Arne Olav har vunnet fire maraton-
konkurranser og to kretsmesterskap, 
uansett aldersklasse, i konkurranse med 
ikke-funksjonshemmede. Han har også 
deltatt i fire OL for døve og to OL for 
funksjonshemmede. Kanskje aller mest 
imponerende er det at han har løpt 84 
maraton i løpet av 37 år. Han har mot-
tatt mange priser og utmerkelser, første 
gangen var i 1981. 

I fjor fikk han hederstegn, 10.000 kroner, 
blomsterbukett og annet på ordførerens 
nyttårsmottakelse. Et par måneder senere 
fikk han 5.000 kroner fra Rådmannen 
som takk for at han er en meget god 
ambassadør for Stavanger by. Også Sta-
vanger Maraton-general Einar Søndeland 
har offentlig uttalt at Arne Olav Løvik er 
den største profilen i Stavanger Maraton 
gjennom tidene.

Arne Olav Løvik, som er 64 år gammel, 
er den eneste døve som er ambassadør for 
Idrett Uten Alkohol, men prosjektet har 
plass til flere døve og hørende idrettsfolk 
som vil ha idretten som en alkoholfri 
sone.

Idrettspresidenten  
vil ha alkoholfri idrett
Idrettspresident Tom Tvedt, er også 
veldig klar på at alkohol i idretten er helt 
uakseptabelt. Norges Idrettsforbund har 
egne retningslinjer knyttet til alkohol-
bruk. Der står det at NIF “skal framstå 
som en organisasjon som arbeider mot bruk 
av alkohol i idrettslig sammenheng.”

Idrett Uten Alkohol arrangerer konfe-
ranser, debatter og treningsleir. Prosjek-
tet samarbeider med utøvere, klubber 
og arrangement for å styrke de alle-
rede rusrestriktive standpunktene som 
 finnes i idretten, og vi har stand bl.a. 
på  Holmenkollstafetten, Siddisløpet og 
KnarvikMila.  

Et trygt og alkoholfritt 
 idrettsmiljø
Norges Idrettsforbund og Stortinget leg-
ger vekt på at idretten og andre møteplas-
ser for barn og unge skal være trygge og 
alkoholfrie. Folkehelseinstituttet anslår at 
5-14% av barn i dag vokser opp i familier 
med risikofylt alkoholbruk. Dette vil 
da gjelde 20-55.000 unge medlemmer i 
Norges Idrettsforbund. For disse er det 
ekstra viktig med trygghet og idretts-
glede. For disse barna kan tryggheten 
forsvinne om de ser at treneren har en 
kasse øl i bilen, eller hvis voksne drikker 
vin på campingplassen på Norway-cup. 
Totalkonsumteorien viser også at jo mer 
alkohol som drikkes i et samfunn, desto 
flere vil drikke mer enn forsvarlig.

Forbilder
I 2009 gav DNT - Edru Livsstil Ole 
Einar Bjørndalen Fakkelprisen for hans 
rolle som godt forbilde. Seks år senere, 
som 41-åring, er han fremdeles en av 
de beste skiskytterne i verden og den 
skisportutøveren som har flest olympiske 
medaljer fra OL og VM. Han sier:
– Idretten skal representere sunne normer 
og verdier. Det er en oppgave som ikke kan 
leggest lengst bak i skapet så snart det er 
snakk om økonomi. Drikkepresset mot barn 
og ungdom blir ikke mindre av at idretten 
sine helter og prestasjoner stadig knyttes 
sammen med alkohol. Sprutende cham-
pagne i målområdet og ølfest bryter med 
idretten sine holdninger til alkohol.
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